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ZÁVĚR 

Od doby, kdy brat ři Wrigthové zkonstruovali a odzkoušeli 

první letadlo s vlastním pohonem, 221  doznal p řístup stát ů 

k otázkám spojeným s využíváním vzdušného prostoru výrazného 

vývoje. Velký vliv na rozvoj letectví a na postoj s tát ů měla 

paradoxn ě první sv ětová válka. V jejím pr ůběhu spole čnost 

zaznamenala do té doby nebývalý v ědecký a technický rozvoj. 

Člov ěk totiž pochopil, že pomocí nových technických vyná lez ů 

a výsledk ů aplikovaného výzkumu dokáže zabíjet mnohem 

účinn ěji, rychleji a v nebývale v ětším m ěřítku než kdykoli 

předtím. 

Jakékoli liberální p řístupy k otev řenému pojetí vzdušného 

prostoru nad územím státu byly po tomto prvním glob álním 

konfliktu zcela upozad ěny. Státy, jsouce si v ědomy nebezpe čí, 

které jde s rozvojem letectví ruku v ruce, poprvé v ýslovn ě 

uznaly, že každý stát má výlu čnou a úplnou svrchovanost 

ve vzdušném prostoru nad svým státním územím. Státy  se tak 

obecn ě shodovaly na tom, že právní status vzdušného prost oru 

je odvozen od právního statusu území, nad kterým se  nachází 

(ve shod ě s tímto pravidlem bylo t řeba p řistupovat 

i k vzdušnému prostor nad volným mo řem). 

Po první sv ětové válce státy za čaly být zárove ň 

konfrontovány se vznikem mezinárodního civilního 

letectví a pot řebou jeho rozvoje. Rozdílné zájmy a p řístupy 

stát ů p ředznamenaly zna čná úskalí na cest ě k hledání 

spole čného konsenzu. 

Některé státy z po čátku uplat ňovaly na rozvíjející se 

mezinárodní civilní letectví restriktivní pravidla,  a to a ť 

již kv ůli svému geografickému postavení či z jiných d ůvod ů. 

                                                 
221 Orwille a Wilbur Wrigthové v Kitty Hawk v Severní Karolín ě, Spojené 

státy, odzkoušely dne 17. prosince 1903 první letad lo t ěžší než vzduch.  
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Domnívaly se totiž, že si tímto zp ůsobem zajistí v ětší podíl 

na letecké doprav ě nebo na výhodách z ní vyplývajících, než 

jaký by si jinak byly schopny zajistit, kdyby obecn ě p řevládal 

otev řený p řístup k vzájemnému p řiznávání práva p řeletu. 

Neuvědomovaly si však, že tímto p řístupem primárn ě samy sebe 

zbavují možnosti participovat na vytvá ření sv ětové letecké 

sít ě a získat tak výhodné postavení p ři dalším rozvoji letecké 

dopravy. 

Brzy i tyto státy musely p řehodnotit sv ůj dosavadní 

přístup k otázkám ochrany zájm ů na podpo ře vlastního leteckého 

pr ůmyslu a rozhodnout o zp řístupn ění svého území konkurenci 

zahrani čních leteckých spole čností. Pochopily totiž, že 

přestože ob ětují n ěkteré ekonomické a politické zájmy, zárove ň 

podporují jiné, z hlediska celospole čenských p řínos ů pro n ě 

výhodn ější a d ůležit ější zájmy.  

Státy tak postupn ě více či mén ě souhlasily s tím, že 

nebudou z d ůvod ů ochrany vlastních ekonomických zájm ů bránit 

příletu, p řeletu a odletu letadel, které mají státní 

příslušnost jiných stát ů (zpravidla s výjimkou kabotáže). 

Prost řednictvím dvoustranných a mnohostranných smluv si t ak 

začaly ud ělovat ur čitá práva, která spo čívala práv ě nap říklad 

v p řeletu ve vzdušném prostoru nad územím státu odlišné ho 

od státu státní p říslušnosti letadla, p řistávání na jeho 

letištích apod. 

Je vhodné si povšimnout, že státy, majíce stále na paměti 

(zkušenosti získané v rámci obou sv ětových konflikt ů), jaký 

strategický potenciál letectví skýtá a jaké nebezpe čí je s ním 

spojeno, se p ři sjednávání mezinárodních smluv snažily 

striktn ě rozlišovat mezi civilním letectvím a státním 

letectvím (resp. civilním letadlem a státní letadle m) 

a regulovat jejich časovou p ůsobnost (platnost v dob ě míru 

atd.) nebo ú čel (využití pro mírové ú čely). 
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Na po čátku „kosmického v ěku“ 222  vyvstaly zcela nové 

problémy spojené s pojetím vzdušného prostoru. Do t é doby se 

totiž státy nemusely zabývat nap říklad tím, do jaké výšky 

svrchovanost nad jejich územím sahá. Pr ůmyslový vývoj tak op ět 

zbo řil hranice poznání a otev řel ke zkoumání další, do té doby 

ať po v ědecké a technické, tak po právní stránce neprozkoum aný 

prostor, tj. prostor kosmický. 

Z obsahu této práce je z řejmé, že mezinárodní právo 

veřejné musí i dnes čelit mnohým výzvám. Autor této práce 

věří, že se poda ří mezi státy nalézt dostate čnou míru konsenzu 

k tomu, aby mohly být stanoveny definice vzdušného 

a kosmického prostoru, pop ř. ur čena hranice mezi nimi. Jedná 

se totiž o p ředpoklad pro další využití t ěchto prostor ů 

a jejich ú činnou kontrolu. Rovn ěž by bylo ú čelné, kdyby se 

státy zam ěřily na řešení sporných otázek spojených s novým 

horizontálním člen ěním mo ře223  a otázek vesmírného turismu 224  

a s tím spojených sub-orbitálních let ů, které mezinárodním 

právem ve řejným dosud regulovány nejsou. 

                                                 
222 První um ělou družici Sputnik 1 vypustil Sov ětský svaz dne 4. října 1957 

z kosmodromu Bajkonur. 

223 Nap říklad vznik výlu čné ekonomické zóny dle Úmluvy UNCLOS III. 

224 Prvním vesmírným turistou se stal Ameri čan Dennis Tito, když v roce 2001 

na ruské kosmické lodi Sojuz podnikl cestu do kosmi ckého prostoru. 


