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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V moderní době stoupá poptávka o leteckou přepravu, tím jsou letečtí dopravci nuceni 

zváţit nákupy nových letadel, aby uspokojili potřeb zákazníků. Největším současným 

nepřítelem letecké dopravy jsou náklady na provoz a údrţbu letecké techniky.                         

Cílem bakalářské práce je rozhodnout na základě matematického modelu a zvolených                 

parametrů, je-li pro dálkové lety vhodnější zástupce čtyřmotorových letounů nebo letounů 

dvoumotorových. 
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Strategie, čtyřmotorové letadla, dvoumotorové letadla, kritérium, ETOPS, porovnání 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

In modern times, demand for air transport rises, the air carriers are forced to consider      

the purchase of new aircraft for customer satisfaction. The biggest current enemy air 

transportation costs for operation and maintenance of aircraft.                                                   

The aim of the thesis is to decide on the basis of a mathematical model and selected 

parameters, if it is suitable for long-haul flights deputy four engines and twin-engine aircraft. 
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1. Vývoj letectví 

1.1. Začátky letectví 

 

Vznést se vysoko do oblak bylo vţdy touhou kaţdého člověka. Ta pravá historie letectví, 

kdy ji můţeme povaţovat za opravdu počátek letectví je oproti jiným způsobům dopravy 

poměrně mladá. První formy letectví můţeme najít jiţ před dvěma tisíci lety. Spouštěcími 

elementy jak se dostat blíţe nebesům byly pouštění draků nebo skok z věţe. O pokusu 

napodobení člověka ptáku jsou zmínky v báji o Daidalovi a Íkarovi, kde vypráví o sestrojení 

páru křídel a následném letu člověka. První zaznamenaný skok z věţe ve středověké Evropě, 

přesněji ve španělském městě Córdoba se datuje na rok 852 našeho letopočtu, kde Armen 

Firman byl pokryt mnoţstvím per ze supa a na rukou měl napodobeniny křídel. 

Pouštění draka, jakoţ to jeden z prvotních počátků letectví sahá do doby několik set let 

před našim letopočtem. Pouštění draka se rozšířilo po celém světě a s tím také myšlenka 

létání. V tu dobu jiţ v Japonsku a Číně existovaly konstrukce draka, které byly schopny nést 

člověka do vzduchu. První zaznamenaný let byl v 6. století našeho                                      

letopočtu a jednalo se o kníţete Yuan Huangtou. Ve starověké Číně můţeme nalézt také 

prvopočátky horkovzdušných balónů a to v podobě horkovzdušných luceren. Byl to papírový 

balón, kde se o horký vzduch postarala svíčka. Existují důkazy, ţe se Číňané podíleli                      

také na zrození letecké navigace. Navigaci vyřešili pomocí létajících balónků připevněných 

k zemi. [1] 

Velký krok v letectví učinil známý malíř, sochař, spisovatel a mimo jiné i vynálezce 

Leonardo da Vinci. Zaměřil se zejména na stavbu a design letadla. Jeho výtvor však zůstal 

neodhalen a tedy nijak nepoznamenal průběh vytvoření prostředku pro let člověka po celých 

300 let. Na konci 15. století Leonardo da Vinci navrhl řadu létacích strojů, které by byly 

schopny se udrţet ve vzduchu včetně ornitoptéry, větroně či pevného křídla. Většina z návrhů 

měla jednu společnou věc, pro let ve vzduchu musela být poháněna člověkem. 
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1.2. Letadla lehčí než vzduch 

1.2.1. Balóny 

 

Zde začíná být ta opravdová historie letectví, kterou odstartovaly horkovzdušné 

balóny. Jeden z objevů učiněný v 18. Století, byl objev plynného vodíku, který posléze vedl 

k vynálezu vodíkového balónu. První zaznamenaný let bez posádky horkovzdušným balónem, 

který zkonstruovali bratři Montgolfierovi byl v roce 1783. První let s posádkou se konal téhoţ 

roku. Roku 1783 se do vzduchu prvně vznesl také balón naplněný vodíkem,                            

později se pro plnění balónu pouţíval svítiplyn, a to z důvodů dostupnosti. Balóny naplněny 

svítiplynem však měly poloviční nosnost oproti balónům naplněných vodíkem.                       

A tak se pouţívání svítiplynu muselo kompenzovat velikostí balónů. [2][4] 

 

1.2.2. Vzducholodě 

 

Vzducholodě byly původně nazývány jako "řiditelné balóny". S vývojem vědy byl 

horký vzduch v balónu postupně nahrazován vodíkem, který se později pouţíval i jako náplň 

do vzducholodí. Výchozím bodem pro vzducholodě byl balón. Prvními kroky pro vznik 

vzducholoď byla modifikace tvaru z kulového na tvar aerodynamický, z důvodu 

ovladatelnosti, kterou balón neměl. Roku 1850 spatřila světlo světa první vzducholoď se třemi 

vrtulemi poháněna hodinovým strojkem. Později byla osazena strojem parním.                            

Převáţně se vzducholodě vyuţívali k přepravě osob, jako nejrychlejší způsob                           

přepravy na velkou vzdálenost. Vše změnil rok 1937, kdy na palubě vzducholodi Hindenburg 

zahynulo třicet šest lidí. Důvodem tragédie byla jedna z vlastností vodíku a to výbušnost. 

Dnes je nahrazen netečným héliem. [3] 

 

1.3. Letadla těžší než vzduch 

1.3.1. První kroky a 1. Světová válka 

 

Do civilní letecké přepravy se významně zapsali bratři Orville a Wilbur Wrightové, 

kteří uskutečnili roku 1903 první řízený let letadla s pohonnou jednotkou.                               

Jednalo se o benzínový motor, který byl srdcem dvojplošníku zkonstruovaného ze dřeva          

a plátna. První let s pasaţéry si připsal rok 1914, kdy ruské letadlo                                                  

Ilja Muromec letělo s 16 cestujícími. Příchod války roku 1914 pro letectví znamenal na jednu 

stranu z velké části pozastavení civilního letectví a přesměrování veškerého                           
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průmyslu na vojenské zbrojení, na druhou stranu válka přinesla obrovský postup v před                    

ve vývoji letadel a to především v pohonných jednotkách. [4][5] 

 

1.3.2. Meziválečné období 

 

Letectví v tomto období zaznamenalo další z velkých pokroků a to díky novým 

technologiím, které tvořily základ budoucího letectví. Doposud byla letadla vyráběna jako 

dvojplošníky ze dřeva a na pokrytí nosných ploch bylo pouţito plátno. Koncem války jiţ byla 

některá letadla vyráběna z hliníku. 

Válka vyprodukovala velké mnoţství pilotů, a nejen to mělo za následek vznik 

mnoţství leteckých společností. V důsledku toho byla roku 1919 v Haagu zaloţena 

organizace IATA, která sdruţovala letecké společnosti.  

 

1.3.3. 2. Světová válka 

 

Letectví pro druhou světovou válku znamenalo mnoho. Zvláště tedy pro nacistické 

Německo, které vedlo válku jako „bleskovou“. Tento způsob vedení války kladl velký důraz 

na mobilitu a to letectví umoţňovalo. Spolu s vývojem leteckého průmyslu se dopředu 

posunul také zbraňový a podpůrný systém, který přinesl radar. Druhá světová válka přinesla 

do letectví doposud nepoznané věci. Střemhlavé bombardéry, stíhací letouny, raketový pohon 

a také objev a pouţití proudového motoru. [4][6] 

 

1.3.4. Proudový motor a poválečná doba 

 

Průkopníkem v teorii proudového motoru se stal Isaac Newton.                                             

S poznatkem, ţe řízená exploze směrem dozadu je schopna vytvořit akci a následnou 

reakci na zařízení, v němţ proběhne exploze a výsledkem bude velmi rychlý pohyb vpřed. 

Tah motoru tedy vytváří proud unikajících plynů z motoru. První spalovací turbína pouţívána 

v letectví se otestovala roku 1937. Za sestrojením této turbíny stojí anglický inţenýr Frank 

Whittle. Nebyl však jediný. Jeho konkurence se nacházela v nedaleko leţícím Německu,              

kde inţenýr Hans von Ohain stál za vznikem prvního proudového letadla Heinkel 

s označením He 178 V-1, které se do vzduchu dostalo roku 1939. Tím začala éra proudových 

motorů. [7] 
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Mezi nedílnou součást historie letectví patří vznik Mezinárodní organizace civilního 

letectví, organizace ICAO v roce 1944, která definuje letecké standarty v 18 annexech,                

které členské státy přebrali jako zákonnou normu. 

 

1.3.5. 60. Léta, nadzvukové letadla a řízení letového provozu 

 

60. léta můţeme označovat za zrod dálkových a mezikontinentálních letů, kdy na svět 

přišlo mnoho velkých dopravních letadel charakteristických pro dálkové lety.                         

Za nejúspěšnější letadla tehdejší doby můţeme povaţovat americký Boeing 737, doposud       

v provozu v různých modifikacích, a ruské stroje Tu-134 a následně Tu-154. 

S mezikontinentálními lety přišla otázka úspory času. Tuto otázku vyřešily nadzvuková 

dopravní letadla ruského inţenýrství Tu-144, a o necelé dva měsíce později s nadzvukovým 

dopravním letadlem Concorde přišli také britští a francouzští konstruktéři. 

 

1.3.6. Současnost 

 

Z velké části se pouţívají letadla z 60. aţ 80. let doposud. Jsou v provozu s určitými 

úpravami, které přinesl vývoj v technice. V dnešní době se vývoj nových letadel a inovace jiţ 

pouţívaných částí, například pohonných jednotek nebo design wingletů, soustředí na co 

nejekonomičtější provoz. Trendem jsou nízkonákladové společnosti, které lákají na levné 

letenky, na úkor transferu z letiště anebo sluţeb během letu na palubě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

2. Základní rozdělení dopravních letounů 

2.1. Vymezení pojmů 

 

Uvedená terminologie je převzata z normy ČSN 31 0001. Dopravní prostředek v letecké 

dopravě nazýváme letadlo. [8] 

 

2.1.1. Letadlo 

 

1) Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu,                     

které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. (dle JAR 1) 

2) Zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě 

osoby nebo náklad 

Mezi letadla řadíme letouny, druţice, vrtulníky, rakety atd.. 

 

2.1.2. Letoun 

 

1) Motorové letadlo s nepohyblivými křídly, těţší neţ vzduch, které je podporováno             

v letu dynamickými reakcemi vzduchu působícími na jeho křídla. (dle JAR 1)  

a) Motorové letadlo – letadlo vybavené pohonnou jednotkou (jednotkami)                

pro vyvození tahu potřebného k letu.  

b) Letadlo těţší vzduchu – letadlo, u něhoţ je vztlak potřebný k letu 

vyvozován jinými neţ aerostatickými silami obklopujícího ovzduší.  

2) Motorové letadlo s nepohyblivými nosnými plochami.  

 

a) Letadlo s nepohyblivými nosnými plochami – letadlo těţší vzduchu,           

u něhoţ je vztlak potřebný k letu vyvozován v podstatě aerodynamickými 

silami na nosných plochách, které jsou v dané konfiguraci vůči letadlu 

nepohyblivé. 
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2.2. Rozdělení letadel podle technické normy ČSN 31 0001 

 

Rozdělení letadel podle technické normy ČSN 31 0001 je uvedeno na obrázku č. 1.        

Pro další účely pouţíváme druhého stupně dělení pro letadla a pro letouny.  

 

2.2.1. Dělení letadel 

 

Letadla dále třídíme dle jejich účelu, a to tedy na civilní a vojenská. Civilní letadla 

můţeme dále rozvádět do dalších větví. Na dopravní letadla určená pro osobní přepravu nebo 

výhradně pro přepravu carga, anebo právě kombinace (smíšená) těchto dvou, jimiţ jsou 

představiteli dnešní dopravní letadla. Jinou kategorií jsou letadla určena pro sportovní vyuţití, 

mezi které se řadí akrobatické speciály nebo letadla určena pro výcvik. V neposlední řadě 

mezi civilní letadla řadíme také letadla pro letecké práce. [9] 

Další vyuţití letadel je vojenské. Vojenská letadla dělíme podle jejich předností na: 

 Nebojová 

o Průzkumná letadla  

o Dopravní letadla 

 Bojová 

o Stíhací letouny 

o Bitevní letouny 

o Bombardéry 

Letadla dále dělíme do několika kategorií ať uţ podle účelových znaků,                          

jako je například dolet, provozní rychlosti nebo podle konstrukčních znaků. 
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Obrázek 1: Rozdělení letadel podle technické normy ČSN 31 000
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2.2.2. Dělení letounů 

 

Z technické normy ČSN 31 0001 můţeme říci, ţe letoun je podskupinou letadel, tudíţ 

platí zde stejné rozdělení jako v kapitole 2.2.1. Dělení letadel. Letouny se člení podle typu 

motoru, a to letadla s pohonem tryskovým (lopatkové, bezlopatkové) a pohonem vrtulovým 

(pístové, turbovrtulové). 

Konstrukčním znakem jak můţeme letouny dělit je podle nosných ploch: 

1. jednoplošníky  

a. hornoplošníky 

b. dolnoplošníky 

2. dvojplošníky  

3. trojplošníky  

4. další víceplošníky  

5. kachny samokřídla  

Tato část rozdělení rozeznává typy letounů jednoplošníky (hornoplošník, středoplošník, 

dolnoplošník), dvojplošníky a víceplošníky. Dále samokřídlo a letoun typu kachna,                    

který je charakteristický konstrukcí vodorovné řídící plochy umístněné vpřed,                            

které u pomalých letounů slouţí k vyrovnávání a zvětšení vztlaku a u rychlých letounů nejsou 

tyto plochy pevné nýbrţ nastavitelné, účelem je zvýšení obratnosti letounu. Dalším členěním 

jsou skupiny, které definují způsob vzletu a přistání s následnou specifikací pro pozemní 

(liţinové, kolové) a vodní plochy. 

Dalším běţným rozdělením letounů je podle způsobu vzletu a přistání: 

1) CTOL = Conventional Take Off and Landing = letoun s konvenčním vzletem              

a přistáním. 

2) STOL = Short Take off and Landing = letoun s krátkým vzletem a přistáním. 

3) VTOL = Vertical Take off and Landing = letoun se svislým vzletem a přistáním. 

4) STOBAR = Short Take Off But Arested Recovery = letoun s krátkým vzletem             

a brţděným přistáním. 

5) CATOBAR = Catapult Take Off But Arested Recovery = letoun se vzletem za pomoci 

katapultu a brţděným přistáním. 

6) JATO/RATO = Jet Assisted Take Off Rocket Asssisted Take Off Gear = letoun se 

vzletem za pomoci přídavného raketového pohonu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/STOL
https://cs.wikipedia.org/wiki/STOL
https://cs.wikipedia.org/wiki/VTOL
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2.3. Třídění letounů podle dálky doletu 

 

V letectví je délka letu definována jako doba od vzletu po přistání. Kapitola je rozdělena 

do kategorií, obsahující typické zástupce dané kategorie. Existují čtyři kategorie tratí krátké, 

střední, dlouhé a velmi dlouhé tratě. [10] 

 Krátké tratě (regionální) – let do vzdálenosti 750 mílí a do 2 hodin délky letu 

 Středně dlouhé tratě – let od vzdálenosti 750 aţ 2500 mílí a od 2 hodin aţ po 5 hodin 

délky letu 

 Dlouhé tratě – let od vzdálenosti 2500 mílí a délkou letu vyšší jak 5 hodin 

 Velmi dlouhé tratě – vzdálenost letu přesahující 6000 mílí a s délkou letu vyšší jak 12 

hodin 

Jednotlivé skupiny letounů jsou svými parametry specifické pro dané tratě. Rozdíly jsou 

zřetelné zejména ve srovnání letounů určené pro krátké tratě a letouny určené pro dlouhé 

tratě. Jedním z ukazatelů, ne však směrodatným, je typ motoru a jejich počet. Na tratích            

pro malou vzdálenost jsou doposud nasazována vrtulová letadla, která při letu nedosahují 

vyšších cestovních hladin jako letadla proudová, která jsou efektivnější právě ve vyšších 

hladinách, díky pracovní účinnosti proudového motoru. Jak bylo zmíněno, dalším ukazatelem 

můţe být počet motorů. Tento aspekt není však směrodatný, jelikoţ dvoumotorová proudová 

letadla s ETOPS jsou nasazována na transatlantické lety stejně jako čtyřmotorová. 

Dalším charakterizujícím znakem je uzpůsobení interiéru letadla a s tím i vybavení letadla 

určené pro cestující. Vybavení letadla určené cestujícím bývá s většími vzdálenostmi letu      

na vyšší úrovni, není to však podmínkou. Nízkonákladové společnosti fungují na principu 

přepravy co nejvíce cestujících v letadle. Zde většinou nenajdeme multifunkční dotykové 

displeje vestavěné v sedadlech nebo například občerstvení během letu či business třídu. 

Naopak charterové lety poskytují vyšší úroveň sluţeb a výší vybavenost paluby. 

 

2.3.1. Letadla na krátké tratě s doletem do cca 750 mil 

 

Letadla na krátké tratě s doletem do cca 750 mil a počtem nepřesahujících               

100 pasaţérů, někdy označované jako regionální letouny. Jako pohonná jednotka slouţí 

obvykle turbovrtulový motor umístěný v gondolách na křídlech.                                                 

Jako typický regionální let je moţno si představit linku z Prahy do Vídně. Mnoho dopravců 

zajišťující regionální přepravu si volí právě turbovrtulové letouny, kvůli své finanční 

nenáročnosti na údrţbu a malé pořizovací ceně. Slouţí zejména jako rychlá přeprava mezi 
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městy nebo pro sváţení cestujících a nákladu do HUBů. Mezi zástupce kategorie letadel        

na krátké tratě lze zařadit např. ATR 72, který nalezneme např. ve flotile ČSA dále Embraer 

120 Brasilia uţívaný společností Swiftair a Saab 2000 v barvách Etihad Regional. [11][12] 

 

2.3.1.1. ATR 72 

 

ATR 72 je dvoumotorový turbovrtulový regionální letoun určený                                      

pro 68-74 cestujících.  O výrobu se stará italsko-francouzská společnost Aerei di Transporto 

Regionale sídlící v Toulouse, kde má sídlo také Airbus se kterým společnost spolupracuje. 

Oproti předchůdci ATR 42 je ATR 72 větší a je osazen silnějšími motory.                                        

Výroba začala roku 1986. [13] 

 

Obrázek 2: ATR-72  

Kabina cestujících je rozdělena do konfigurace sedaček 2x2.  Šířka sedadla cestujícího 

činí 0,440m a ulička mezi sedadly je široká 0,457m. Je tedy zřejmé, ţe letoun je určený 

zejména pro krátké regionální lety, z nedostatečného poskytnutí komfortu potřebného pro 

dlouhé lety. 
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Obrázek 3: ATR-72 rozměry kabiny cestujících  

Průřez letounu poskytuje přehledný náhled na uspořádání sedadel pro cestující,             

které jsou rozdělený do 17 řad, kde letoun je rozdělen uličkou, kaţdá strana paluby poskytuje 

dvě sedadla tedy systém 2x2. V přední části a zadní najdeme sedadla určená pro palubní 

personál a také nouzové východy, které jsou dva v přední části a dva východy v zadní.                           

Toalety se nacházejí v zadní části letounu, kde se nachází kuchyňka. Prostory pro zavazadla 

jsou umístněné za pilotní kabinou a v zádi letounu.  

 

Obrázek 4: ATR-72 průřez paluby 

Letoun ATR-72 patří mezi jedny z nejrozšířenějších letounů nasazených na regionální 

lety a tvoří jejich základnu. Letoun je v provozu po modernizacích od 90.let do současnosti.  
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2.3.1.2. Embraer 120 Brasilia 

 

Embraer EMB-120 Brasilia s poměrně vysokou rychlostí a levným provozem                      

a pořizovací cenou se stal populárním v oblasti regionálních letounů a to zejména v USA. 

Původy letadla směřují do Jiţní Ameriky a to do Brazílie, kde se zrodila společnost Embraer. 

[14][15] 

 

Obrázek 5: Embraer 120 Brasilia  

Uzpůsobení kabiny je systémem 1x2 tedy dvě sedadla jsou v bloku a 1x1 jsou pouze 

sedadla v řadě po jednom. Šíře sedaček je 50,8cm a ulička je široká 56,5cm. Z rozměrů lze 

usoudit, ţe Embraer EMB-120 Brasilia neposkytne mnoho komfortu pro cestující, a proto ho 

lze vyuţít zejména v regionální přepravě. 

 

Obrázek 6: Embraer 120 Brasilia rozměry kabiny cestujících 

Letoun je schopen pojmout aţ 30 cestujících a jednoho palubního průvodce. V zadní 

části trupu se nachází toaleta a kuchyňka. V přední části letoun Embraer EMB-120 Brasilia 

má šatní skříň a na obou stranách trupu jsou dva únikové východy.  
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Obrázek 7: Embraer 120 Brasilia průřez paluby 

Embraer EMB-120 Brasilia zaţil velký rozmach především v USA a dále na západní 

polokouli. Roku 2001 sériová výroba tohoto letounu skončila. Svými parametry si získal 

přízeň mnoha společností a dodnes je vyuţíván pro regionální lety. [14][15] 

 

2.3.1.3. Saab 2000 

 

V prosinci roku 1988 Saab zahájil vývoj typu letounu s označením 2000.                      

Z ohlasů na typ 340B se Saab rozhodl pokračovat v konceptu tzv. high-speed 

(vysokorychlostních) regionálních letadel, které by mohli konkurovat proudovým regionálním 

jetům. Maximální rychlost byla niţší neţ u proudových konkurenčních letounů, za to Saab 

2000 dosahoval niţší spotřeby paliva, coţ se stalo obrovskou výhodou. První objednávku 

letounů Saab 2000 měla společnost Crossair, která si pořídla 25 nových strojů. [16] 

 

Obrázek 8: Saab 2000  

Prostoru pro cestující Saab 2000 nenabízí mnoho. Ulička je široká pouhých 41cm               

a sedadla jsou uzpůsobeny 1x2 řada je tvořena blokem dvou sedadel. Sedadla jsou široká 

46cm a 47cm. 
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Obrázek 9: Saab 2000 rozměry kabiny cestujících 

Saab 2000 nabízí přepravu pro 58 cestujících a 8,5m3 místa v nákladovém prostoru, 

který se nachází v zadní části letadla. Přední část paluby cestujících nabízí úloţné prostory 

pro cestující. Letadlo má celkem 4 únikové východy 2 z nich se nachází v prostoru křídel              

a další dva, jeţ jeden z nich je za kokpitem a druhý za posledními sedadly paluby. 

 

Obrázek 10: Saab 2000 průřez paluby 

Kvůli vzrůstající konkurenci stále ekonomičtějších proudových regionálních letounů, 

bylo po skončení výroby pro Crossair dodáno uţ pouze několik desítek letounů.                      

Výroba Saabů 2000 byla ukončena v roce 1999. [16] 

 

2.3.1.4. Zhodnocení 

 

Úkolem regionální letecké dopravy je sběr cestujících do HUBů (větších letišť)                   

a neméně podstatným cílem je přeprava zboţí a cestujících mezi velkoměsty. Pro tyto účely 

jsou navrhována letadla, právě s parametry pro regionální dopravu, mezi které hlavně patří 

nízká kupní cena a malé finanční výdaje na provoz letounu, nejvhodnější. Na úkor cestujících 

je komfort, který nám tato skupina letounů neposkytne. Jelikoţ se jedná o lety do 2 hodin 

doby letu, řadíme komfort mezi méně důleţité sloţky. V kapitole byly zmíněny typické 
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letouny vyhovující podmínkám pro regionální dopravu. Turbovrtulové letouny pro tento typ 

dopravy jsou i v současnosti z ekonomického hlediska nejlepší volbou dopravců. 

 

2.3.2. Letadla na střední tratě s doletem 750 až 2500mil 

 

Letadla na střední tratě s doletem 750 aţ 2500 mil. Tato letadla jsou především 

efektivní na mezinárodních linkách. Letadla poskytují vyšší komfort a servis z důvodu delšího 

pobytu na palubě. Kapacita se pohybuje od cca 40 do 160 cestujících. Pohonnou jednotku      

v současnosti tvoří dva proudové motory. Typickou ukázkou střední tratě lze povaţovat let 

z Londýna do Káhiry v Egyptě. Letadla určená pro střední vzdálenosti představují pro 

provozovatele vyšší nároky na komfort. Mezi typické představitele této kategorie lze 

povaţovat např. McDonnell Douglas MD90 létající pod Delta Air Lines, Airbus A320 

společnosti Easyjet a Boeing B737-800 nízkonákladových aerolinek Ryanair. [12] 

 

2.3.2.1. McDonnell Douglas MD90 

 

Jedná se o dvoumotorový letoun vyvinut z předchozí verze MD-80. Změny proběhly 

v konstrukci letadla, kde trup byl delší a dále byl osazen ekonomičtějšími motory IAE 2500. 

Roku 1988 byl zahájen program MD-90, který se po prvním letu roku 1993 ukázal jako 

úspěšný. Prvním zákazníkem se stala společnost Delta Air Lines, která svoji objednávku 

stanovila na 31 letadel, dalšími zákazníky se staly společnosti Japan Air Systém a Saudi 

Arabian v dnešní době nejvíce letadel MD-90 vlastní americká společnost Delta Air Lines. 

[17] 

 

Obrázek 11: Delta Airlines McDonnell Douglas MD90-30 
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McDonnell Douglas MD-90 nabízí poměrně velký komfort pro cestující i díky svým 

rozměrům a uzpůsobení sedadel na palubě 2x3. Sedadla nabízejí cestujícím prostor 50,5cm 

s mezerou mezi sedadly velkou 5,1cm.  

 

Obrázek 12: McDonnell Douglas MD90 rozměry kabiny cestujících  

Paluba je rozdělená podle varianty letadla na jednu nebo dvě třídy. Paluba s jednou 

třídou má počet míst 172 a se dvěma třídami na palubě se počet zmenší na 153 míst. Palubní 

personál na palubě má svá místa v zadní části letadla, kde je umístěn jeden z únikových 

východů. Další únikové východy se nachází v centroplánu (část letadla, kde se spojuje křídlo 

s trupem) a za pilotní kabinou. Zadní a přední část paluby je vybavena toalety. 

 

Obrázek 13: McDonnell Douglas MD-90 průřez paluby  

Od roku 1997 společnost McDonnell Douglas patří pod společnost Boeing.                 

Boeing se výrobu letadla rozhodl zastavit a přesměroval se na výrobu Boeing 737-800. 

Poslední letadlo opustilo výrobní halu roku 2000. Celkem bylo vyrobeno 114 kusů. [17] 
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2.3.2.2. Airbus A320 

 

Airbus 320 je moţno povaţovat za jeden z velkých úspěchů společnosti Airbus. Jedná 

se o letadlo určené pro krátké a střední tratě. Vývoj letadla byl odpověďí na tehdy 

nejpopulárnější letadlo Boeing 727. Model 320 obsahoval inovativní věci, které doposud 

ţádné civilní letadlo nemělo. Od vojenských stíhacích letounů převzal digitální řídicí systém 

„fly-by-wire“. Tento systém měl za úkol nahradit táhla elektrickými vodiči. Díky řízení         

za pomoci počítače nebylo moţné překročit letovou obálku letounu. Systém funguje na 

principu přenosu elektrických signálů z kokpitu přes kabeláţ k servomotorům, které ovládají 

řídící prvky letadla. Dalším prvkem v dnešní době typickým pro letadla společnosti Airbus je 

„sidestick“. Jedná se o joystick, který nahradil klasické berany k řízení letadla. [18] 

 

Obrázek 14: Aegean Airlines Airbus A320 

Airbus A320 byl navrţen v uzpůsobení rozloţení sedadel systémem 3x3 pro běţnou 

třídu a 2x2 pro první. Samotná šíře trupu činí 3,63m a cestujícím je na sedadlech nabízen 

osobní prostor o šířce 0,43m. Z parametrů kabiny pro cestující lze usoudit, ţe se jedná            

o letadlo přizpůsobené na střední tratě. Pro střední tratě je komfort poměrně důleţitou 

sloţkou. 

 

Obrázek 15: Airbus A320 rozměry kabiny cestujících  
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Kapacita pro cestující je 180 nebo 150 míst k sezení. Tato hodnota je závislá             

od zvolené konfigurace paluby. Na obrázku 15 je zvolená konfigurace dvou tříd, a to United 

First a druhá, která zahrnuje Economy Plus a Economy. Rozdíl je pouze v moţnosti vyuţití 

elektrické sítě letadla. Tato konfigurace nabízí 150 míst k sezení. Prostory za pilotní kabinou 

a za posledními sedadly jsou vybaveny palubní kuchyňkou a toalety, zde mimo jiné najdeme 

také únikové východy. Další únikové východy se nachází v únikových oblastech po obou 

stranách, které jsou situovány v centroplánu (oblast, kde se spojuje křídlo s trupem). 

 

Obrázek 16: Airbus A320 průřez paluby  

Airbus A320 se stal jedním z nejrozšířenějších dopravních letadel dnešní doby. 

Velkou oblibu si drţí u nízkonákladových společností díky své ekonomické nenáročnosti       

na provoz. Mohou za to inovativní faktory, které dopomohly sníţit spotřebu paliva. Letoun je 

finančně méně náročný na provozní náklady a údrţbu v porovnání s konkurencí. Model A320 

se stal základem pro další verze. [18] 

 

2.3.2.3. Boeing B737-800 

 

Letadlo Boeing 737 se zapsalo do dějin jako nejúspěšnější letadlo vůbec.                    

Jedná se o letadlo určené na krátké a střední lety s dvojicí proudových pohonných jednotek. 

Historie modelu 737 začíná koncem 50 let. Prototyp letadla se odpoutal od země roku 1967. 

Verzí modelu 737 bylo do nynější doby vyrobeno mnoho, a proto se dělí do čtyř skupin. První 

skupina je nazývána „First generation (Original)“ zde se řadí letouny                                       

verze 737-100 a 737-200. Další generací je „Second Generation (Classic)“ patří sem letadla 

737 ve verzích -300, -400, -500. Největší změnou oproti první generaci byla změna výrobce 

motorů, modernizace avioniky a aerodynamiky letounu. Třetí generace je označována jako 

„Next generation“ obsahují verze -600, -700/BBJ, -800/BBJ2, -900, které byly reakcí               

na konkurenci firmy Airbus s modely A320 a A321. Výše uvedené modely se od předchozích 
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generací zaměřili na úspornější provoz, vyšší rychlost, schopnost létat výše a dále. Poslední 

generací letadla 737 společnosti Boeing je čtvrtá generace pojmenována „MAX“.                     

Jde o projekt, který je reakcí na konkurenční Airbus. Výroba letadla Boeing 737 byla 

započata dne 30. Srpna 2011. Nejvýraznějším znakem jsou winglety na koncích křídel,                         

které mají specifický „šavlovitý“ tvar, který zajišťuje zmenšení odporu letounu. Cílem čtvrté 

generace je bezpochyby vývoj letadel pro co nejekonomičtější provoz. [19][20] 

 

Obrázek 17: Boeing 737-800  

Systém rozloţení sedadel není nijak neobvyklý, jedná se o systém 3x3. Sedadla 

nabízejí prostor o šířce 0,43m. V první třídě blok sedadel je tvořen systémem 2x2,                       

kdy se zvýší komfort pro cestující. Uzpůsobení paluby pro cestující je ve třech provedeních, 

které jsou zmíněny níţe. 

 

Obrázek 18: Boeing 737-800 rozměry kabiny cestujících  

Společnost Boeing prezentuje konfiguraci paluby pro dvě třídy v rozloţení 12 sedadel 

v první třídě a 148 sedadel v „economy“ třídě. Další konfigurací je počet míst v první třídě 

pro 108 cestujících a druhá třída je určena pro 54 cestujících. Poslední konfigurace paluby je 

pouze s jednou třídou, která obsahuje v závislosti na šíři sedadla 175 nebo 184 míst k sezení. 
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Únikové východy se nacházejí za pilotní kabinou dále v úrovni centroplánu (část letadla,            

kde je spojeno křídlo s trupem) a v zadní části paluby vţdy po obou stranách letadla. Toalety 

jsou umístněné v přední a zadní části letounu, kde se nachází také kuchyňka. Pokud se jedná        

o palubu s první třídou, tak sedadla jsou umístěna vţdy v přední části paluby. 

 

Obrázek 19: Boeing 737-800 průřez paluby  

Model 737 lze označit jako nejprodávanější letadlo v historii letectví.                            

První společností, jeţ zařadila letouny Boeing 737-800 do své flotily byla Hapag Lloyd. 

V současné době největší konkurencí pro letadlo je společnost Airbus s rodinou letadel Airbus 

A320. [19][20] 

 

2.3.2.4. Zhodnocení 

 

Letouny uvedeny v kapitole představují pro současnou dobu klasické představitele 

letadel na střední tratě a nejen na střední tratě, ale jsou vyuţívány na některé linky, které lze 

řadit do tratí dlouhých. Jeden z důvodů proč jsou letouny nasazovány na linky, je stále 

zvyšující se cena pohonných hmot. Nevýhodou letounů této kategorie pro nasazení                     

na dálkové lety můţe být menší nabízená kapacita pro cestující a náklad, které se pro danou 

linku můţou stát nevýhodné. Zmíněná kategorie zaujímá počtem letadel oproti ostatním 

kategoriím první příčku díky flexibilitě, kdy lze letouny nasadit téměř na jakýkoli typ tratě. 

 

2.3.3. Letadla na dlouhé tratě s doletem nad 2500 mil 

 

Letadla na dlouhé tratě s doletem nad 2500 mil jsou vyuţívána na transkontinentální 

lety např. let z Evropy do Ameriky. Do této kategorie patří největší a nejkomfortnější letadla 

dnešní doby s moţností přepravy aţ 880 cestujících. Dnešní trh letadel pro dálkové                    

lety si rozdělily dvě společnosti evropský Airbus a americký Boeing. Příkladem mohou být 

letouny Boeing 747, Airbus A380, Airbus A330 a další. Pohon většinou zajišťují čtyři 
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proudové motory. Velká hmotnost a rozměry omezují tyto letadla ve vyuţívání ne všech 

letišť. Tyto letadla se vyznačují širokým a vysokým trupem, který poskytuje zvětšení 

palubních prostor pro větší počet sedadel pro cestující. V některých případech paluba je 

rozdělena do pater. [12] 

 

2.3.3.1. Boeing B747-100 

 

Model Boeingu 747 znamenal revoluci pro leteckou techniku, jednalo se 

z historického hlediska doposud největší letadlo. Zde vniklo pojmenování pro 

vysokokapacitní letouny tzv. „Jumbo Jet“. Mezi přednosti patří malé provozní náklady na 

dlouhé tratě. První letoun verze 747-100 létal pod insigniemi společnosti Pan American 

(PanAm) v roce 1970, která provozovala linku z New Yorku do Londýna. 747 má palubu 

rozdělenou do tří pater, coţ bylo doposud neobvyklé. Třetí patro, tedy to nejvyšší, bylo 

z počátku navrţeno jako obývací prostor, později však bylo kvůli nevyuţitelnosti přestavěno 

na palubu pro prémiové pasaţéry. Prémiové poschodí nebylo po celé délce trupu a zasahovalo 

pouze do zhruba 1/3 celkové délky. [21][22] 

 

Obrázek 20: Boeing 747-100  

Horní paluba má konfiguraci sedadel 3x3. Mezi bloky sedadel je ulička široká 0,53m  

a část, kde je poschodím spojena dolní a horní paluba má pouze jeden blok sedadel, kdy druhý 

je nahrazen poschodím. Sedadla nabízí komfort 0,5m. Spodní paluba je v konfiguraci sedadel 

3x4x3.  
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Obrázek 21: Boeing 747-100 rozměry kabiny cestujících  

Paluba umoţňuje přepravu 452 lidí, jestliţe letoun obsahuje 2 třídy pro cestující.        

Má-li letoun tři třídy, počet cestujících je sníţen na 366. Trup letadla má 12 únikových 

východů, kdy 2 z nich jsou v horním patře paluby. 

 

Obrázek 22: Boeing 747-100 průřez paluby  

Tento letoun neposkytoval od výrobce nákladní verzi. Avšak část 747-100s byla 

přebudována na nákladní verzi. Výroba všech verzí 747 byla ukončena v roce 1986.              

Poslední stroj byl vyuţíván do roku 2014 létající pod společností Iran Air. Model 747 byl 

označován jako „královna nebes“. [22] 

 

2.3.3.2. Airbus A330-300 

 

Airbus A330 je letoun určený pro střední aţ dlouhé tratě a jedná se o největší 

dvoumotorové letadlo společnosti Airbus. Tento letoun úzce souvisí s modelem A340,          

který byl vyvíjen ve stejné době jako A330. Společnost do modelu začlenila technologie 

z předchozí A320, „glass“ kokpit je jednou z nich. Jedná se o zobrazování přístrojů                 
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a informací na displejích. Další technologií je ovládání pomocí systému fly-by-wire 

zmiňovaném dříve. První letoun vstoupil do sluţby v roce 1994 pod společností Air Inter. 

[23] 

 

Obrázek 23: Airbus A330-300 

Konfigurace paluby pro Airbus A330-300 je rozdílná podle typu třídy. 1. třída             

v konfigurací 2x2x2 nabízí daleko vyšší komfort, neţ třída economy v konfiguraci 2x4x2. 

 

Obrázek 24: Airbus A330-300 rozměry kabiny cestujících  

Na kaţdé straně v případě výjimečné situace lze vyuţít jeden ze čtyř únikových 

východů. Palubní personál provádí obsluhu cestujících ze tří kuchyněk strategicky 

rozmístěných na palubě. Příď paluby letounu je určena pro vyšší třídu, kde se nacházejí 

pohodlnější sedadla s připojením k elektrické síti letounu. 
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Obrázek 25: Airbus A330-300 průřez paluby  

Letoun nabízí výběr z motorů General Electric CF6-80E,                                                

Pratt & Whitney PW4000 nebo Rolls-Royce Trent 700. Všechny tyto motory byly 

certifikované na ETOPS-180 (Extended-range Twin-engine Operation Performance 

Standards), coţ bylo cílem projektu A330, který se chtěl zapojit do letů, kde by nahradil 

čtyřmotorové letouny. [24] 

 

2.3.3.3. Airbus A350 

 

Airbus A350 je dvoumotorový středně velký letoun určen na dlouhé tratě, vyráběn je 

v několika variantách A350 800 XWB, A350 XWB 900 a A350 XWB 1000.                            

Projekt byl započat roku 2004 a v roce 2006 Airbus přebudoval na nátlak zákazníků trup 

letounu na širokotrupý s označením XWB. První let prototypu A350 se uskutečnil                      

roku 2013 ve francouzském městě Toulouse a roku 2015 začal pravidelně létat                           

pod společností Qatar Airways. [25] 

 

Obrázek 26: Airbus A350  

A350 má od výrobce konfiguraci paluby pro business class / first class a economy. 

Vyšší třída nabízí více komfortu v uspořádání 2x2x2 se šíří sedadla 0,57m. Zatímco niţší třída 

s konfigurací 3x3x3 sníţí komfort sedadel na 0,46m. 
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Obrázek 27: Airbus A350 rozměry kabiny cestujících 

Letoun má po své délce celkem 8 únikových východů, 4 na kaţdé straně. V blízkosti 

jejich umístnění se nacházejí kuchyňky, které jsou vyuţívány palubním personálem. 

Rovnoměrně po palubě jsou rozmístěny toalety. Přední část paluby nabízí komfort první třídy. 

 

Obrázek 28: Airbus A350 průřez paluby  

Airbus A350 je povaţován za letoun konkurující letounu, společnosti Boeing,                 

787 Dreamliner. Airbus A350-1000 s kapacitou aţ 550 míst je přímým konkurentem 

populárnímu letounu Boeing 777.  

 

2.3.3.4. Zhodnocení 

 

Cílem kategorie letounů určené na dlouhé lety je přeprava pasaţérů/nákladu                     

ve velkokapacitních letounech nazývané „Jumbo Jet“ na vzdálenosti přesahující 2500 mil. 

Zde se objevují konstrukce trupů letounů s více palubami situovaných nad sebou. Kategorie 

letounů je perspektivní v oblasti přepravy mezi kontinenty a v některých případech i na menší 

vzdálenosti, zejména za účelem přepravy z metropole do metropole, kde poptávka                       

po přepravě je vysoká a přeprava méně kapacitními letouny by byla ekonomicky nevýhodná. 
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2.3.4. Letadla na velmi dlouhé tratě s doletem nad 6000 mil 

 

Letadla na velmi dlouhé tratě s doletem nad 6000 mil jsou vůbec největší letadla,  

která na nebi lze spatřit. Jejich trup je široký a většinou dvoupatrový. Non-stop lety jsou 

význačné přímými lety bez jakýchkoliv mezipřistání. V současnosti nejdelší přímý let             

s označením EK 449 je v provozu od 1. března 2016, který spojuje Spojené arabské emiráty 

(Dubai) a Nový Zéland (Auckland), spojení zajišťuje společnost Emirates a let trvá 17 hodin  

a 15 minut. [12] 

 

2.3.4.1. Airbus A340-300 

 

Historie letounu je započata roku 1970, kdy se začalo s vývojem Airbusu A300. 

Program A340 byl oficiálně zahájen před paříţskou Airshow v roce 1987.                                  

Jedná se o čtyřmotorový velkokapacitní letoun s „widebody“ (širokotrupý) trupem určený    

na dlouhé tratě. Varianta A340-300 byla do provozu zařazena roku 1993, létající                        

pod společnostmi Air France a Lufthansa. Verze A340 převzala technologie zahrnující EFIS, 

sidestick, fly-by-wire, základ draku, křídla aj.. Shodností systémů se zajišťuje snazší 

přeškolování pilotů na jiný typ letounu Airbus a zároveň se zvyšuje bezpečnost,                        

která zahrnuje rychlou reakci pilotů v krizových situacích na novém letounu. [26][27] 

 

Obrázek 29: Airbus A340-300  

Paluba má několik konfigurací sedadel umoţňující společnostem širokou škálu výběru 

nejvhodnější varianty. Společnost Airbus nabízí uspořádání v první třídě 2x2x2 sedadel 

s prostorem pro cestující 0,68m, business třída má konfiguraci sedadel 2x3x2, kde se komfort 

sedadla pro cestujícího sníţí na hodnotu 0,6m. Turistická konfigurace se sedadly systémem 

2x4x2 a charterová s 3x3x3 jsou téměř totoţné, kdy prostor pro cestující je okolo 0,45m.  
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Obrázek 30: Airbus A340-300 rozměry kabiny cestujících  

A340-300 má kapacitu 295 cestujících s palubou rozdělenou do tří tříd.                     

V trupu je zabudovaných 8 únikových dveří či oblastí, na kaţdé straně čtyři, u kterých se 

nacházejí prostory pro toalety, kuchyňku či šatní skříň.   

 

Obrázek 31: Airbus A340-300 průřez paluby  

Cílem modelu A340 bylo doplnění stávajícího stavu vyrobených modelů a rozšířit 

Airbus na všechny typy tratí. A320 se stal vhodným letounem pro krátké tratě. Na středních 

tratích u Airbusu vládl model A300 a na tratě specifikované jako dlouhé měla být odpověď 

v podobě modelu A340, který díky čtyř motorům nepodléhal ETOPS pravidlům. Společnost 

Airbus oznámila konec výroby modelu A340 v roce 2011, kdy jej nahradila výroba letounu 

A350. Konkurentem letounu byla americká společnost Boeing s modelem 777-200ER. 

[26][27] 

 

2.3.4.2. Boeing B777-200ER 

 

Boeing 777 je často označován jako „Triple Seven“, jedná se o širokotrupé 

dvoumotorové dopravní letadlo schopné uletět vzdálenost přesahující 17 000km. 

Charakteristickým znakem je šest kol na kaţdém ze dvou hlavních podvozků a dále motory 
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s největším průměrem na světě. Jejich velikost je větší neţ průměr trupu některých Boeing 

737. Letoun byl navrţen jako první letoun v historii v počítačovém software jako 3D model,  

a to na základě podnětů a připomínek ke zlepšení od cestujících a leteckých společností mezi 

které patří např. Cathay Pacific, British Airways a United Airlines. [28] 

 

Obrázek 32: Boeing 777-200ER  

Letoun má několik modifikací rozloţení sedadel na palubě. První nejkomfortnější třída 

má sedadla poskládána do bloků 2x2x2 s šířkou sedadla 0,53m. Třída business nabízí komfort 

0,51m místa pro cestujícího, řada je rozšířena na konfiguraci 2x3x2. Zmiňovaný systém 

uspořádání paluby je pro palubu s modifikací First and Business class. Druhá modifikace 

nabízená od společnosti Boeing je pro Business a Economy class. V druhé modifikaci třída 

business je v uspořádání 2x4x2 s místem pro cestujícího 0,48m a economy třída má sedadla 

v blokovém upořádání 2x5x2 nebo 3x4x3, kde sedadla nabízejí komfort v 0,47m a 0,43m. 

 

Obrázek 33: Boeing 777-200ER rozměry kabiny cestujících  

Paluba umoţňuje pojmout od 305 aţ do 440 pasaţérů v závislosti od počtu tříd jakým 

je paluba rozdělena. Únikových východů díky počtu cestujících na palubě je 8, u těchto 

východů se rovněţ nachází prostory kuchyněk a toalet. 
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Obrázek 34: Boeing 777-200ER průřez paluby  

První letoun 777-200ER byl dodán společnosti British Airways, jedná se o první 

letadlo společnosti Boeing s fly-by-wire, který umoţňuje ovládat pomocí elektrických signálů 

ovládací prvky letounu. Nahrazuje tím táhla, které Boeing pouţíval. Hlavním cílem bylo 

sníţení hmotnosti letounu. Ze všech verzí 777 byl právě -200ER nejprodávanějším a rok 2000 

posunul model 777 na příčku nejprodávanějšího modelu od společnosti Boeingu.              

Konkurence ze strany společnosti Airbus jsou modely A330, A340 a A350. [28] 

 

2.3.4.3. Airbus 380-800 

 

Airbus A380 je dosud největší vyrobené dopravní letadlo, větším letadlem je uţ pouze 

nákladní letoun Antonov An-225 (Mrija). A380 reakcí na konkurenci společnosti Boeing,           

jeţ měla vysokokapacitní letouny v provozu. Paluba je rozdělena na horní patro a dolní patro, 

kde horní patro je po celé délce trupu. Pohon zajišťují čtyři motory                                           

Rolls-Royce Trent 900 s tahem 374kN nebo Engine Alliance GP7200 363kN tahu.                               

První uţívající společností A380 se stala Singapore Airlines v roce 2007. [29][30] 

 

Obrázek 35: Airbus A380-800  

Business třída na horní palubě má 6 míst v řadě rozdělené do bloků 2x2x2 s šířkou 

jednoho sedadla 0,68m hlavní paluba má nejvyšší třídu od výrobce stanovenou jako                    

First class. Zde rozloţení sedadel na palubě je blokově 2x2x2 s komfortem pro cestující téměř 
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0,73m. Je-li letoun s palubou pro vyšší počet cestujících je uplatněna turistická verze s horním 

patrem paluby se systémem sedadel 2x4x2 a místem pro cestující necelých 0,54m a hlavní 

palubou s řadou sedadel 3x4x3 s šíří sedadla pohybující se okolo 0,53m.  

 

Obrázek 36: Airbus A380-800 rozměry kabiny cestujících  

Kapacita letounu je nepřímo úměrná na počtu tříd. Airbus A380-800 je            

v provedení 4 tříd s počtem cestujících 544, paluba o dvou třídách s 644 cestujícími a varianta 

s jednou třídou je schopna přepravit aţ 853 cestujících. Pro vstup na horní palubu slouţí 

schody zabudované v přídi a zádi trupu. Jedná-li se o variantu více tříd, poté jsou vyšší třídy 

rozmístěny od přední a nejvyšší části paluby aţ po zadní část hlavní paluby. 

 

Obrázek 37: Airbus A380-800 průřez paluby  

V současné době je v provozu 176 strojů létající pod barvami společností, mezi které 

patří Singapore Airlines, Emirates, Qantas, Air France, Lufthansa a další. Výrobní proces 

letounu probíhá v několika evropských zemích najednou. Tyto části se sváţí převáţně lodní 

dopravou na speciálních člunech do Toulouse ve Francii. Airbus započal projekt nákladní 
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verze A380 s označením A380F. Na nákladní verzi byly přijaty objednávky od společností 

jako FedEx a UPC. Projekt byl později pozastaven. [29][30] 

 

2.3.4.4. Zhodnocení 

 

Letouny určené pro velmi dlouhé tratě se z pravidla nasazují na transkontinentální lety 

a jsou pro takové účely i přizpůsobeny. Tyto letouny jsou většinou čtyřmotorové.                    

Paluba pro cestující je z pravidla několika patrová s nabídkou více tříd, které cestujícím 

umoţní výběr komfortu. Paluby letounů patří mezi nejpohodlnější z důvodu dlouhého pobytu 

v letadle. Letouny této třídy patří mezi největší na světě a příkladem je zmíněný                       

Airbus A380 nebo Boeing 747. S tím vzniká i problém s vyuţitím všech letišť. Některá letiště 

díky velkým rozměrům letadla nejsou schopna tyto letadla odbavit. 

 
 

3. Strategie letecké společnosti 

3.1. Strategie letecké společnosti při výběru letadel 

 

Strategie letecké společnosti při výběru letadla je jedním z nejdůleţitějších kroků,               

které společnost za své působení na trhu letecké dopravy učiní, jelikoţ toto rozhodnutí bude 

společnost zaznamenávat nejméně dalších 10 let. Špatné rozhodnutí můţe stát za rychlým 

zánikem společnosti, která se na trhu nedovede udrţet a naopak také za úspěchem v leteckém 

byznysu, který s tím přináší velký finanční obnos a další moţnost růstu společnosti                     

jak v rozšíření linek, koupi dalších letadel, investování do projektů, který by zefektivnili 

fungování společnosti nebo investice na vývoj nového letadla vyhovující podmínkám 

společnosti. 

Při výběru letadla nebo celé flotily hraje velkou roli mnoho aspektů, mezi které patří 

například, jak kvalitní sluţby bude letecká společnost letadlem poskytovat, jestli se bude 

jednat o „oblíbené“ letadlo a neodradí tím případné budoucí cestující nebo jestli letadlem 

bude moci dopravce uspokojit poptávku, tedy ohled na kapacitu letadla. Co se týče letecké 

společnosti důleţitým parametrem je ekonomika provozu letadla a to spotřeba paliva,        

která je v dnešní době na prvním místě, tak cena za údrţbu letounu nebo prostory                       

pro zastřešení letounů a další poţadavky týkající se výběru. 
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Součástí strategie výběru letadla je analýza situace trhu obchodních letadel v letecké 

dopravě, která nám můţe napovědět, jakým směrem by se společnost měla s výběrem flotily 

vydat. Jako podklady pro analýzu slouţí kaţdoročně vydávané publikace s růstem regionální 

a celosvětové letecké dopravy. 

Společnost Boeing vydala roku 2011 výhled do roku                                                           

2030 Current market outlook 2011-2030 ve kterém zmiňuje trend ve vývoji výběru letadel. 

Z publikace je zřejmé, ţe se do popředí dostanou letouny jednouličkové určené na střední         

a krátké tratě, které jsou hlavními představiteli u low-costových dopravců a to celými 70%. 

Číslo představuje hodnotu, jakým poměrem bude rozdělen trh letadel v následujících letech 

počínaje rokem 2011. Dvouuličkové letouny jsou v zastoupení 22%, které budou uţívány 

zejména na dlouhých tratích. Velkokapacitní letouny, mezi které můţeme zařadit největší 

dopravní letadlo Airbus A380, nebo další čtyřmotorový Airbus A340 a od Boeingu jsou to 

letouny například Boeing 747 a 777-200ER budou mít v budoucnu zastoupení 8%. [32][33] 

Rozdělení společností na střední a dlouhé tratě. I s tímto krokem počítá výhled od 

společnosti Boeing do následujících let. Na středních vzdálenostech by měli dominovat low-

costoví dopravci a regionální, dlouhé a velmi dlouhé tratě budou patřit klasickým dopravcům. 

Cílem všech dopravců však bude zvětšit kapacitu letadla na maximální hodnotu. S tím je 

spjata obnova leteckého parku a nahrazení malých regionálních letadel většími regionálními 

letouny. Důvodem je zvyšování ceny paliva a provozních nákladů. [33] 

 
 

4. Kritéria výběru letadel 
 

Nedílnou součástí pro výběr letadla nebo flotily patří kritéria, která si dopravce stanoví, 

aby letoun vyhověl jejímu obchodnímu charakteru. Za nejdůleţitější jsou povaţovány 

z pravidla cena, pouţití-dolet, kapacita letadla, provozní náklady, unifikace flotily a komfort. 

 

4.1. Cena 

 

Částky letadel se pohybují, jedná-li se o dopravní letouny od 90milionu amerických 

dolarů, za které se dá pořídit letoun Airbus A320 ($98mil.) v podobné cenové relaci se 

ohybuje i Boeing s modelem 737-800 ($96mil.) a například Airbus A380-800 patří mezi 

nejdraţší dopravní letouny na trhu, jeho cena je $423,6 milionu. Cena letounů není 
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zanedbatelná a letecké společnosti musí takovýto krok pečlivě zváţit a projednat, jaké letadlo 

a s jakým vybavením bude pro společnost právě tou nejlepší volbou. Přímé financování 

letounu není zcela běţné a většinou koupě letounu je na splátky nebo leasing.                       

Řešením jak sníţit nákupní cenu letounu je koupit jej v době poklesu poptávky. [33][36] 

Letadlo Cena (v miliónech)  Letadlo Cena (v miliónech) 

737 MAX 9 $116.6  A320neo $ 107.3 

747-8 $378.5  A330-800neo $ 252.3 

767-300ER $197.1  A330-200 Freighter $ 234.7 

777-9X $400.0  A350-1000 $ 355.7 

787-9 $264.6  A380-800 $ 432.6 
Tabulka 1: Cena letadel Boeing                                                                   Tabulka 2: Cena letadel Airbus  

 

4.2. Dolet a použití 

 

Dalším parametrem, který je neméně důleţitý při volbě letadla je dolet a vyuţití na dané 

trati. Nynější letadla mají dolet i přes 15 000km, avšak spousta destinací se pohybuje do 

10 000km, kde jsou zahrnuty lety přes Atlantik nebo přes Tichý oceán. S doletem úzce 

souvisí i rychlost letadla, která není u modelů nijak diametrálně rozdílná a pohybuje se okolo 

900km/h. Pokud se společnost chce zabývat přepravou na regionální úrovni, nebude dolet 

limitujícím parametrem. Jedná-li se o dopravce zaměřeného za mezikontinentální dopravu, 

musí zváţit výběr s ohledem na maximální výkony letounu. 

 

4.3. Payload -  platící zatížení 

 

Kaţdé letadlo od výrobce má stanovenou kapacitu zavazadlového prostoru a paluby             

pro cestující. Kapacita pro cestující je u větších letadel z pravidla proměnná a závisí                             

na konfiguraci paluby. Se zvyšujícím se počtem tříd jakým je paluba uzpůsobena se zmenšuje 

kapacita pro přepravu cestujících. Největší kapacita je na palubě s jednou třídou.                       

Tato konfigurace je volena nízkonákladovými společnostmi, které minimalizují tímto 

způsobem provozní náklady, kde výsledkem je nízká cena letenek. 

 

4.4. Provozní náklady 

 

Kritériem by dopravce měl zohlednit bezporuchovost jednotlivého modelu a verze letadla 

a náklady spojené na údrţbu, jelikoţ kaţdé letadlo má určitou ţivotnost a cykly ve kterých 

musí být na letadle provedena oprava. Provozní náklady obsahují sloţky potřebné pro provoz 
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letadel, jako jsou platy pilotů a palubního personálu, letištní a traťové poplatky, splátky                

a leasing za letadlo, pojištění letadla, spotřeba paliva, údrţba letadel, výcvik posádek a další 

úkony spojené s provozováním. Údrţba letadel se dá minimalizovat sníţením stáří 

letadlového parku a jeho unifikací, tedy koupi letadel od jednoho výrobce. Úspory přichází 

v podobě údrţby letadel, která se tímto stává levnější a dále výcvikem posádky,                      

jelikoţ by bylo moţné flexibilněji plánovat posádky do letadel. 

 

4.5. Komfort 

 

Komfort zahrnuje nejen sluţby, které jsou poskytovány na palubě během letu palubním 

personálem, nýbrţ také návrhy sedadel i s jejich uspořádáním, které zpříjemňují mnohdy                

i více jak desetihodinové lety, dále interiér s osvětlením, které navozují příjemnou atmosféru 

na palubě. Paluba je rozdělena v některých konfiguracích paluby na několik tříd. Kaţdá třída 

má své specifické výhody oproti základní třídě. Můţe se jednat o výhody od osobních kajut, 

koţené sedadla s několika reţimy aţ po výbavu třídy elektronickými zařízeními,                       

které se starají o zpříjemnění a zabavení cestujícího. Komfort je vybrán na základě výběru 

destinace, lince kde bude letadlo nasazeno, plánované délky letu a předpokládanému sloţení 

cestujících. Vstupujícími sloţkami do komfortu se stává také počet uliček, který je závislý         

od konfigurace bloků sedadel a také počet toalet na palubě letadla. [32] 

 
 

5. ETOPS 
 

ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) poukazuje           

na standarty a doporučené postupy (SARPS) vydané Mezinárodní organizací pro civilní 

letectví ICAO pro dvoumotorová letadla, která létají na trasách, kde není při cestovní 

rychlosti za standartních atmosférických podmínek a bezvětří s jedním nepracujícím motorem 

diverzní letiště ve vzdálenosti 60 minut od letadla.  

ETOPS vznikl důsledkem předpisu, díky tehdejší nespolehlivosti motorů,                          

který neopravňoval dvoumotorové letouny létat ve větší vzdálenosti od náhradního letiště,               

neţ bylo 60 minut. Vývojem leteckých motorů byla zvednuta jejich bezpečnost funkce                

a spolehlivost, kde tyto důleţité parametry jsou několikanásobně větší neţ v době vzniku 

omezujícího předpisu pro dvoumotorová letadla. ETOPS umoţnil rozšíření rozsahu letadla 
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v oblastech, jeţ jsou bez přistávacích ploch, letišť. Jedná se o dlouhé tratě nad oceány nebo 

odlehlých částí planety. [34] [36] 

 

Obrázek 38: Princip ETOPS tratí  

5.1. Dělení ETOPS 

 

Zvyšováním spolehlivosti pohonných jednotek umoţnilo zvýšení působnosti rozsahu 

letadel. Zejména díky zvýšení prahového času, v základu se jedná o 60 minut.                         

Prvním představitelem zvýšení prahového času se stal letoun Airbus A300 s                            

ETOPS 90 minut. Rok 1985 umoţnil letadlům letět od nejbliţšího letiště ve                        

vzdálenosti 120 minut, kdy bylo umoţněno vzniku přímým linkám přes Atlantik.                     

S ETOPS 180 minut skončila produkce třímotorových letounů, které kvůli neekonomičnosti 

byly nahrazeny dvoumotorovými. Z pozorování linek vedoucích přes severní Atlantik byl 

ETOPS 120 zejména kvůli počasí nevyhovující. Z tohoto důvodu byl                                    

rozšířen o 15% na 138 minut. Podobným případem je rozšíření 180 minutového                         

limitu na 207 minut. ETOPSem 180 byla certifikována letadla                                                    

Boeing 737, 757, 767 a Airbus A300, A310, A320 a A330. 
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Dopravce můţe zaţádat o udělení certifikace pro dvoumotorový letoun z následujících 

kategorií: 

 75 minut ETOPS (zejména v Americe – určen pro karibské oblasti) 

 90 minut ETOPS 

 120 minut ETOPS 

 138 minut ETOPS 

 180 minut ETOPS 

 207 minut ETOPS (určen pro přelet nad severní části Tichého oceánu) 

 240- minut ETOPS (pro určité zeměpisné oblasti) 

 240 + minut ETOPS (na základě specifických city-pairs) 

Dopravce je limitován nařízením, plánuje-li provozovat linky přes vodní plochy nebo části 

Země, které neumoţňují nouzové přistání letadla do 60 minut. Obrázek č 39 zobrazuje mapu 

Země s oblastmi (bílá), které splňují poţadavek nařízení s limitem 60 minut. 

 

Obrázek 39: ETOPS 60  

ETOPS 120 minut patří mezi základní rozdělení ETOPS. Jedná se o rozšíření 

prahového času, které umoţnilo přelet Atlantského oceánu, aniţ by letou musel                         

letět tzv. severní cestou. Z  mapy (Obrázek 40) je patrné, ţe s ETOPS 120 minut pokrývá 

téměř celý Atlantik. Tří a čtyřmotorové letouny operující nad Atlantikem mohly být 

nahrazeny ekonomický výhodnějšími dvoumotorovými letadly. 
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Obrázek 40: ETOPS 120  

Pro udělení certifikace ETOPS 180 bylo nutné splnit jednu z hlavních podmínek,                   

a to spolehlivost motoru. Ta se vyjadřuje počtem vysazení motoru za 100 000 letových hodin. 

Certifikace ETOPS 180 povoluje maximálně dvě vysazení. Tato certifikace poskytne 

provozovateli velký rozsah a flexibilitu při plánování letových tras, jelikoţ z velké části 

pokrývá celou planetu. 

 

Obrázek 41: ETOPS 180  

ETOPS umoţnil konkurenci schopnost dvoumotorových letadel na dlouhých tratích vůči 

více jak dvoumotorovým letounům, na které se nevztahuje předpis. S ETOPS certifikací 
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letounů dopravce nebyl omezen časovými limity, které musel splňovat při provozování linek, 

jeţ obsahovaly bod na trati, který nebyl v dosahu 60 minutové vzdálenosti od náhradního 

letiště. ETOPS rozšíření umoţnilo dopravcům flexibilní plánování tratí, při kterých se zkrátila 

doba letu, a s tím pokles nákladů na provoz. 

 

5.2. Schválení provozu ETOPS 

 

Certifikace ETOPS je týká obchodní letecké dopravy a to dvoumotorových letadel,               

která jsou těţší jak 5700kg a počet cestujících přesahuje 19 osob. Za provoz ETOPS se 

povaţuje takový provoz, který má na trati bod, který je od nejbliţšího letiště vzdálen více jak 

60minut. 

Zvyšování prahového času je kontinuální a prvotně lze získat ETOPS                               

v rozmezí 60-120 minut. Další rozšíření lze provézt po uplynutí dvou let a splnění dalších 

podmínek.  

Pro schválení ETOPS  provozu je nutno poţádat 3 měsíce předem. Certifikace obsahuje 

dvě části. První část obsahuje obdrţení povolení pro leteckou společnost od úřadu civilního 

letectví. Společnost tímto splňuje podmínky zahrnující postupy pro letové posádky na vyšší 

úrovni a následné kvalifikace pilotů, techniků a personálu pro ETOPS. Druhá část se zaobírá 

certifikací typu letadla s kombinací drak – motor. [37] [38] 

 
 

6. Analýza a porovnání 
 

Analýza a porovnání je důleţitou součástí pro provozovatele při budoucím výběru letecké 

techniky. Vícekriteriální rozhodování je zaloţeno na matematickém modelu.                     

Výsledkem je rozhodnutí, kterým rozumíme zvolení jedné z varianty z našeho seznamu 

poloţek, mezi kterými se rozhodujeme. Mimo seznam poloţek, mezi kterými se rozhodujeme, 

potřebujeme seznam kritérií, které ovlivňují svojí váhou celkový výsledek analýzy.                     

Při volbě letadla pro dálkovou trať analýza v práci zohledňuje kritéria zahrnující kapacitu 

pasaţérů, maximální cestovní dolet, rychlost, minimální délku pro vzlet, minimální délku pro 

přistání, maximální hmotnost, payload, spotřebu a cenu samotného letadla v základní verzi.  
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6.1. Kritéria 

6.1.1. Kapacita pasažéru 

 

Kapacita pasaţérů je definována jako maximální počet cestujících, který je moţný 

přepravit na palubě daného typu letadla. Kapacita nezahrnuje maximální počet lidí na palubě. 

Do kapacity se nepočítá palubní personál, pilot a druhý pilot. Kapacita se zvyšujícím počtem 

tříd, jakým je paluba rozdělena sniţuje a zároveň se zvyšuje úroveň komfortu pro cestující. 

 

6.1.2. Maximální cestovní dolet 

 

Maximální cestovní dolet závisí na několika parametrech. Jedním z parametrů je 

mnoţství paliva, které letadlo můţe s sebou nést. Maximální vzdálenost R se určí 

z     rychlosti  v a maximální výdrţi letadla tMAX a je dán vztahem 

                    

Vzorec 6.1.: Výpočet maximálního cestovního doletu 

                                            [            ] 

                                          [    ]  

                                                              [      ]                              

tMAX se spočítá ze spotřeby letounu, po jakou dobu je letadlo za určitého mnoţství paliva při 

dané rychlosti se udrţet v horizontálním ustáleném letu. Dalším způsobem určení 

maximálního cestovního doletu se dá pouze ze spotřeby letounu. Výrobce letounu uvádí SFC 

(High Speed Specific Range) jedná se o parametr, který udává vzdálenost uletěnou                      

na jednotku hmotnosti paliva. Tedy jak daleko je letadlo schopno doletět na kilogram paliva. 

 

6.1.3. Rychlost 

 

Rychlost je další parametr, který je nutno zohlednit v porovnávání letadel. Práce uvádí 

cestovní rychlosti letadel, která je pro výběr nejvhodnější. Nikoli maximální rychlost,               

kterou je schopno letadlo bezpečně dosáhnout. Cestovní rychlost je taková rychlost,                     

při které dosahujeme nejlepšího poměru mezi rychlostí a spotřebou.                                           

Další pojmenování cestovní rychlosti je ekonomická rychlost. 
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6.1.4. Minimální délka pro vzlet 

 

Jedná se o minimální délku, která je nutná pro vzlet letounu s MTOW                  

(Maximální vzletová hmotnost). 

 

6.1.5. Minimální délka pro přistání 

 

Minimální délka pro přistání je definována jako vodorovná vzdálenost od bodu na 

dráze přiblíţení, kdy se letadlo nachází nad prahem přistávací plochy do bodu, kdy dojde 

k úplnému zastavení letadla na přistávací ploše. 

 

6.1.6. Maximální hmotnost 

 

Určuje limitující hmotnost letadla, na kterou je konstrukčně přizpůsobeno.                   

Tento parametr zohledňují dopravci při přepravě zejména nákladních letadel. 

 

6.1.7. Payload 

 

Parametr udávaný v jednotkách hmotnosti určující schopnost letadla přepravit náklad 

(zboţí, cestující, pošta) na určité vzdálenosti. Velikost payloadu se sniţuje se zvyšující se 

vzdáleností, jelikoţ letadlo musí mít více paliva pro uskutečnění letu. 

 

6.1.8. Spotřeba  

 

Spotřeba je měřítkem nákladu na provoz letadla. Spotřeba se určuje jako spotřebované 

mnoţství paliva za uletěnou vzdálenost. Výsledek můţeme také vyčíslit v peněţních 

jednotkách a času, kdy výsledkem je pro měnu dolar počet dolarů za uletěný čas. 

 

6.1.9. Cena 

 

Výrobcem udávaná hodnota výrobku, která nemusí být fixní. Provozovatel můţe za 

určitých podmínek získat slevu na produkt, letadlo. Jde o jeden z nejdůleţitějších parametrů, 

který provozovatel zohledňuje. 
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6.2. Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) – Saatyho model 

 

Multikriteriální výběr má rozhodnout mezi optimálním zvolením letadla pro dálkovou 

trať. Dvoumotorovými zástupci jsou letouny Airbus A330-300 a Boeing 777-200ER                     

a zástupci čtyřmotorových letounů Airbus A340-300 a Boeing 747-400. Samotný 

multikriteriální výběr sestává z prvků, ze kterých se snaţíme vybrat nejoptimálnější variantu    

a dále s kritérií, které byly zvoleny jako hodnotící prvky. Tato práce obsahuje pouze některé 

hodnotící prvky, které byly zvoleny jako nejdůleţitější. Tabulka 3 obsahuje parametry letadel, 

které jsou udávány výrobcem Airbus, Boeing a dále webovým portálem 

www.planes.axlegeeks.com 

Metoda AHP je efektivní v případech vstupuje-li do matematického modelu více kritérií, 

proto tato metoda byla zvolena pro následující porovnání letounů. Všechny porovnávací 

metody pracují s kvantitativními nebo subjektivními daty. Z důvodu subjektivity výsledek 

matematického modelu nemusí být vţdy stejný. 
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Tabulka 3: Informace o parametrech a ceně letadel 

                                Zdroj: www.airbus.com, www.boeing.com, www.planes.axlegeeks.com
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6.2.1. Určení vah 

 

 Nejdříve seřadíme kritéria podle důleţitosti. Kritéria jsou hodnoceny subjektivně    

tzn. na základě autorových pocitů. Matematický model popisovaný v této práci pracuje 

s kritérii váhově seřazené od kritéria, na které je kladen velký důraz po kritéria méně důleţitá. 

Do matematického modelu vstupují údaje z tabulky 4, která představuje seznam důleţitosti 

jednotlivých kritérií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 5 znázorňuje vzájemné porovnání kritérií a podle stupnice jsou vzájemné 

dvojice ohodnoceny hodnotu párového srovnání od 1 po 9. První porovnání probíhá podle 

spotřeby, dále podle ceny, kapacity, payloadu, maximálního cestovního doletu, rychlosti, 

maximální hmotnosti, minimální délky pro přistání a v závěru podle minimální délky pro 

vzlet. 

 

Při párovém srovnání se pouţívá devítibodová stupnice: 

 

      1 = Stejná důleţitost 

      3 = Mírná převaha jedné alternativy nad druhou 

      5 = Výrazná nebo zásadní převaha 

      7 = Velmi silná nebo prokázaná převaha 

      9 = Extrémně významná převaha 

      

 
KRITÉRIA PODLE VÁHY 

1 Spotřeba [$/nm] 

2 Cena [v milionech $] 

3 Kapacita pasaţérů 

4 Payload [lbs] 

5 Maximální cestovní dolet [nm] 

6 Rychlost [knots] 

7 Maximální hmotnost [lbs] 

8 Minimální délka pro přistání [ft] 

9 Minimální délka pro vzlet [ft] 

Tabulka 4: Seřazení kritérií dle váhy 
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Tabulka 5 Porovnání kritérií 
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Tabulka 6 pracuje se stanovenými hodnotami, které jsou uspořádány do matic. 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty z tabulky 5, která obsahuje v prvním sloupci kritéria A, 

druhý sloupec obsahuje kritéria B a třetí sloupec obsahuje hodnotu                                                                                          

párového srovnání v rozmezí od 1 do 9.  

Je-li kritérium A větší neţ kritérium B zapíšeme hodnotu z tabulky 5 do tabulky 6 

řádku A a sloupce B. Nastane-li situace, kdy je kritérium B větší neţ kritérium A zapíšeme 

hodnotu jako 1/A. Normalizovaná váha se vypočte jako geometrický průměr hodnot v řádku 

matice a vydělený sumou geometrických průměru všech kritérií. Postup aplikujeme pro 

všechna kritéria.
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Tabulka 6 Relativní významnosti kritérií 
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6.2.2. Srovnání alternativ vzhledem ke kritériím 

 

V této kapitole jsou provedeny srovnání alternativ vzhledem ke kritériím.                  

Pro jednotlivá kritéria sestavíme tabulku se seznamem poloţek, který mezi sebou 

porovnáváme a uspořádáme jej do matic. Následně provádíme hodnocení jednotlivých 

poloţek na základě parametrů z tabulky 3 udávané výrobcem. 
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Tabulka 7 (část 1) Srovnání alternativ vzhledem ke kritériím
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Tabulka 7 (část 2) Srovnání alternativ vzhledem ke kritériím
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Tabulka 7 (část 3) Srovnání alternativ vzhledem ke kritériím
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6.2.3. Vyhodnocení 

 

Vyhodnocení matematického modelu je vyneseno v tabulce 8. Vyhodnocení proběhlo 

pro kaţdý typ letounu zvláště. Celkové hodnocení letounu je vypočteno jako součin hodnot 

váhového kritéria a relativního hodnocení. Za nejlepší volbu můţeme povaţovat letoun 

s největší hodnotou celkového hodnocení. 
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Tabulka 8 Vyhodnocení letounů



60 
 

7. Závěr 
 

Letecká doprava prošla od prvopočátku, kdy lidé cestovali ve vzducholodích vývojem, 

který postupně gradoval a umoţnil nám vyrobit letadlo. Dnes uţ jsou vzducholodě minulostí  

a pro leteckou dopravu máme letadla, která jsou dnes dopravním prostředkem umoţňujícím 

leteckou přepravu osob a nákladu.  

Vývoj poznamenal také pohonné jednotky letadla, kdy se zvýšila jejich spolehlivost,                 

a to umoţnilo dvoumotorovým letadlům za podmínek ETOPS létat za hranici 60minut               

od nejbliţšího letiště. Dvoumotorová letadla se tímto vyrovnala čtyřmotorovým letounům, 

které nebyly limitovány předpisem. 

Modernizace letadla dopomohla ke zvýšení efektivnosti leteckých motorů a sníţení 

provozních nákladů. Se zvyšující se cenou paliva mnoho provozovatelů v současnosti volí 

právě dvoumotorové letouny díky niţším provozním nákladům i přes to, ţe pro některé své 

linky jsou nuceni splňovat poţadavky ETOPS. S provozem ETOPS je nutno počítat s vyššími 

náklady na údrţbu a také s výcvikem posádky, neţ ji bude moţno vyuţít pro tyto lety. 

Nebude-li provozovatel udrţovat poţadavky, které udává ETOPS, můţe provozovatel                  

o schválení ETOPS přijít. 

Z matematického modelu v kapitole  6.2.Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) – 

Saatyho model je zřejmé, ţe dvoumotorová letadla (Airbus A330-300, Boeing 777-200ER) 

dle kritérií a jejich ohodnocení jsou za stanovených podmínek lepší volbou, neţ letouny 

čtyřmotorové (Airbus A340-300, Boeing 747-400). Za nejlepší volbu ze zvolených letounů se 

jeví letoun Boeing 777-200ER s nejvyšším celkovým hodnocením. V kritériích dolet, rychlost 

a paylaod získal nejvyšší bodové ohodnocení, avšak za nejvyšší pořizovací cenu obsadil 

pozici poslední. V celkovém výsledku a nastavení parametrů s jejich vahami dosáhl 

nejoptimálnějšího poměru mezi nimi. S celkovou váhou na třetí pozici s nepříliš velkou 

ztrátou je čtyřmotorový Airbus A340-300, a to z důvodu nízké pořizovací ceny a vysoké váhy 

tohoto kritéria.  

Rozdíly mezi výsledky zástupců v matematickém modelu jsou poměrně malé. Pro výběr 

vhodného letounu musíme brát v potaz další ovlivňující faktory. Jeden z důleţitých faktorů je 

unifikace flotily, která poskytne snazší přeškolení personálu a s tím spojené zvýšení 

bezpečnosti z důvodu rychlejších reakcí pilota v kritických situacích v novém letadle.
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Unifikací flotily se sníţí ekonomická zátěţ na údrţbu letového parku a dále je moţno od 

výrobce získat věrnostní slevu na nákup letadla. Dalšími faktory jsou dostupnost na trhu, 

obliba letounu u cestujících a jeho výše komfortu.  

Výsledek multikriteriálního výběru se můţe v některých případech lišit, záleţí na váze 

parametrů, které do výpočtu vstupují. Multikriteriální výběr v práci zohledňuje nejvíce 

kapacitu pasaţérů, maximální cestovní dolet, spotřebu, cenu a to pro specifické typy letounů, 

které byly pro tuto práci vybrány. 
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