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Abstrakt 

 Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na  změny v rozložení  a vývoji 

poptávky po osobní  i nákladní letecké dopravě v období 2000–2007. Je postupováno 

hierarchicky (svět–makroregiony–státy Evropské Unie a EFTA). V úvodní části práce  

uvádím základní charakteristiky  letecké dopravy a zmiňuji události, které byly klíčové 

pro její současnou podobu. Letecká doprava se velmi rychle rozvíjí a citlivě reaguje na 

světové události (terorizmu apod.). Každý makroregion reaguje na základě specifických 

fyzicko-geografických a socioekonomických podmínek odlišně. V práci je hodnoceno 

tempo růstu poptávky po letecké dopravě v jednotlivých regionech a jsou určeny 

nejsilnější a nejrychleji se rozvíjející regiony letecké dopravy. Ve vybraných evropských 

státech je sledována pravidelná  i nepravidelná letecká doprava, která má v Evropě 

tradičně silné postavení. Zaměřuji se na intenzitu zapojení transformujících se zemí do 

evropské letecké sítě. Cílem této práce je generalizovaný pohled na současnou, 

dynamicky se rozvíjející, leteckou dopravu. 

 

Abstract 

 This diploma thesis, “The Regional Differentiation of Changes in European  and 

the World’s  Air Traffic”, is focused on changes in the distribution and development of 

the demand for air passenger traffic and air freight in the period of 2000–2007. The 

thesis’s approach is hierarchical; world – macro-regions – member states of the 

European Union and EFTA). The introductory part includes the basic characterization    

of the air transport and mentions the events which were crucial for its present-day 

shape. The air transport is developing very rapidly and reacts in a sensitive way to world 

events, such as terrorism etc. Each macroregion reacts in a different way due to its 

specific physical geographic and socio-economic conditions. The thesis assesses the 

growth pace of the demand for the air transport in each individual region and determines 

the most dynamically developing air traffic regions. In selected countries of the 

European Union the scheduled air traffic is studied as well as the nonscheduled one, 

which has a tradtitional strong position in Europe. I am  focused on the integration       

of transforming countries to the European route network. The aim of this thesis is         

to provide an generalized view on the current, dynamically developing air traffic. 
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Úvod 

 Předkládaná diplomová práce se zabývá leteckou dopravou. Snahou je  podat 

rámcový přehled o problematice rozvoje letecké dopravy v makroregionech světa se 

zaměřením na Evropu. Práce je věnována osobní a také nákladní letecké dopravě, které  

bývá v podobných pracích  věnována  menší pozornost. Cílem  ovšem není podrobná 

analýza dlouhodobého vývoje poptávky, ale generalizovaný přehled tohoto odvětví 

dopravy, který  vede k utřídění současných poznatků o letecké dopravě. Tento přístup je 

jistě větším přínosem pro  budoucí  práci učitele, kdy  zobecnění a zdůraznění 

podstatných informací je podstatnou součástí učitelské praxe.                       

 Tato práce  velmi volně navazuje  na diplomovou práci Geografie světové letecké 

dopravy (Hampl 1996), která se zabývá leteckou dopravou z širšího pohledu. Umožňuje 

tak  částečné srovnání   letecké dopravy před dvanácti lety a nyní.  Na příkladu 

letecké dopravy je možno poukázat na propojenost dopravy                        

s fyzicko-geografickým podmínkami, technologickým pokrokem, ekonomikou, 

politickými událostmi apod. Současnou leteckou dopravu je možné charakterizovat  

několika znaky. Letecká doprava je nejmladším, nejbezpečnějším a nejrychleji se 

rozvíjejícím odvětvím dopravy (Brinke 1999).  Senzitivně reaguje na politické události  

(např. teroristické útoky na   USA 11. 9. 2001, válka v Iráku v roce 2003), nemoci                 

a terorizmus. Síť letecké dopravy je nerovnoměrně rozložena. Je zde patrná silná 

korelace s bohatstvím regionů. V posledních dvou dekádách byla letecká doprava 

významně ovlivněna deregulací a liberalizací nejprve v Severní Americe a později          

v Evropě. Postupem času je  přejímána i v ostatních makroregionech světa. Tento proces 

je spojen s fenoménem dnešní doby, s níkonákladovými leteckými společnostmi. Cílem 

těchto společností je snížení cen letenek na minimum a s tím spojené omezení služeb.    

Z konkurenčního boje leteckých společností zatím vycházejí jako vítězové cestující, 

kterým je tak umožněno využívat leteckých služeb nejen z pracovních důvodů, ale stále 

častěji z důvodů volnočasových. Letenky jsou tak dostupnější většímu množství klientů. 

Vstup nízkonákladových leteckých společností na trh ovlivnil nejen chování lidí, ale 

také leteckou síť, která má u NNLS podobu ''hub-and-spoke'' a využívá ekonomicky 

výhodná menší letiště. Typickým znakem letecké dopravy současnosti je alianční            
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a bilaterální spolupráce. Změny se odrazily také u nákladní dopravy. Nepředstavuje již 

jen doplňkovou službu osobní dopravě, ale její provoz se  v některých případech zcela 

osamostatnil a je výdělečnou formou letecké dopravy. Letecká doprava je nyní 

intenzivnější než v minulosti a zažívá dynamický rozvoj.                        

 Podle Rodrigue (2006) její budoucnost již nevyhlíží tak nadějně jak je tomu dnes. 

Ekonomické výhody, které byly doposud nabízeny klientům, a rostoucí cena paliva již 

nedokáží udržet podmínky dalšího rozvoje. 

 

1.1   Cíle práce 
 

  

  Uvedené trendy v letecké dopravě se ovšem v jednotlivých státech a regionech světa 

uplatňují diferencovaně. To je dáno jejich rozdílnými podmínkami, které působí i přes 

celkovou unifikaci vlivů v tomto globálním dopravním odvětví. Cílem práce proto bude 

hodnocení poptávky po letecké dopravě celkově  a také diferencovaně, přičemž budeme 

postupovat hierarchicky: svět–makroregiony–státy Evropy. 

 

 Prvním cílem je analýza vývoje poptávky po světové osobní a nákladní letecké 

dopravě ve vztahu k událostem, které na ni měly dopad. Následuje  hodnocení jejich 

průměrného tempa  růstu.  

 

 Druhým z cílů této diplomové práce je analýza vývoje poptávky po letecké osobní           

a nákladní dopravě v období 2000–2007 v jednotlivých světových   makroregionech 

(členění je převzato od ICAO) a jejich vzájemné propojení. Každý region má pro 

rozvoj letecké dopravy specifické podmínky (fyzicko-geografické, politické, 

ekonomické aj.) a proto není vývoj poptávky   všude stejný. Záměrem této analýzy 

je zjistit, které regiony dosáhly největšího rozvoje letecké dopravy. Podrobněji je 

toto téma zkoumáno v kapitole 3. Data k cílům 1. a 2. jsou čerpána z databází 

leteckých organizací (IATA a ICAO). 

 

 Třetím cílem je analýza vývoje poptávky po letecké osobní  a nákladní dopravě                

v evropských zemích se zaměřením na pravidelnou i nepravidelnou leteckou 

dopravu (blíže viz kapitola 4). 
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 Čtvrtým cílem je analýza vývoje počtu přepravených cestujících mezi letišti                     

v hlavních městech zkoumaných evropských zemí (popř. další velká letiště 

stanovená limitem) mezi roky 2003 a 2006. Stěžejní je zjištění, na kterých trasách 

došlo k největšímu  nárůstu a které trasy dosahují největšího počtu přepravených 

cestujících. Analýza a interpretace zjištěných výsledků je provedena ve čtvrté 

kapitole. Data k třetímu a čtvrtému cíli jsou dostupné na webových stránkách 

Eurostatu. 

 

 

1.2    Stanovené hypotézy 
 

Na základě rešerše literatury k problematice dostupných dat prezentované v kapitole 

1.4.  byly vytvořeny čtyři hypotézy, které jsou ověřovány v kapitole  třetí a čtvrté. 

 

Hypotéza 1. 

„Vývoj poptávky  po osobní letecké dopravě  období 2000–2007 roste  ve všech 

sledovaných světových makroregionech rychleji  než poptávka po nákladní letecké 

dopravě.“ 

 

První hypotéza vychází z předpokladu, že poptávka po osobní letecké dopravě je do 

velké míry ovlivněna zájmem cestujících.  Deregulace letecké dopravy, následný  vznik                   

a rozšiřování  NNLS umožnily  masovější využívání leteckých služeb. Poptávka však 

citlivě reaguje na politické či ekonomické události ve světě, které mají pozitivní nebo 

negativní dopad na plynulý vývoj poptávky.  Nákladní letecká doprava zaznamenala 

rovněž velký rozvoj, ale čelí velké konkurenci v podobě ostatních druhů dopravy, 

převážně námořní kontejnerové. 

 

 

Hypotéza 2. 

„Poptávka po osobní i nákladní letecké dopravě v období mezi roky 2000–2007 roste 

rychleji v periferních regionech (Latinská Amerika, Afrika, Střední Východ) než                  

v regionech tvořících hlavní osu letecké dopravy (Evropa, Asijsko-pacifický region, 

Severní Amerika).“ 
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Vzhledem k tomu, že trh v regionech  vyspělými ekonomikami je vyzrálý a růst má své 

limity, lze proto očekávat ''boom'' letecké dopravy v regionech s rozvíjejícími se 

ekonomikami.  

 

Hypotéza 3. 

„Dynamika nárůstu poptávky po letecké dopravě byla v období 2003–2006 největší        

v postkomunistických státech.“ 

 

Liberalizace leteckého trhu, růst HDP, přijetí do EU a vstup NNLS  na trhy těchto států 

umožnili explosivní nárůst zájmu o leteckou dopravu. Hypotéza je ověřována                 

v kapitole 3. 

 

Hypotéza 4. 

„Největší nárůst počtu přepravených osob v Evropě je mezi rozvinutými státy (popř. 

hlavními ekonomickými centry). Nejdynamičtěji se rozvíjejí trasy spojují 

postkomunistické země a  země západní Evropy.“ 

 

Čtvrtá hypotéza je založena na domněnce, že intenzita letecké dopravy je největší mezi 

hlavními ekonomickými centry. Nejčastějším motivem mezi těmito centry je  obchod. 

Letecká doprava na těchto trasách představuje vysoce konkurenční prostředí, proto jsou 

ceny letenek dostupné pro většinu potenciálních cestujících. Letecké společnosti 

vykazují zisky z důvodu velkého počtu klientů. Letecká doprava postkomunistických 

zemí se výrazněji zapojuje do evropské letecké sítě převážně po vstupu těchto zemí do 

EU. Lze tedy očekávat největší dynamiku růstu počtu cestujících na trasách mezi 

transformujícími se zeměmi   a zeměmi západní Evropy 

 

 
1.3   Metodika práce 

 

 Tato kapitola je věnována postupům získávání dat a následné práce s nimi. 

Hlavním metodickým problémem je samotné získávání dat. Data hodnotící leteckou 

dopravu  se rychle mění a přístup k datům za delší období je omezen. Jedním z úskalí 
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při získávání vhodných dat je zpoplatnění některých výročních zpráv a to převážně za 

leteckou dopravu mezi regiony, které shromažďuje IATA. Tato organizace převážně 

zveřejňuje meziroční nárůst/pokles letecké dopravy. IATA upozorňuje na program 

sloužící k analýze dopravní sítě mezi jednotlivými regiony (Route Tracker), který (jak 

mi bylo písemně sděleno pracovníkem IATA) je určen pouze pro odborníky                    

a pracovníky v tomto oboru. Bohužel ani osoby pohybující se v leteckém průmyslu, 

které jsem oslovila, v České republice  mi tento přístup nemohly poskytnout. Data jsou 

tedy získávána z více zdrojů (viz 1.3.2) a jsou dále zpracovávána do grafů a pomocí 

kartografického programu ArcMap   do kartogramů. 

 

 
1.3.1 Dopravní ukazatele a požívané pojmy   

 
 Jak již bylo uvedeno, letecká doprava je nejrychleji se rozvíjejícím druhem dopravy            

a stále se vyvíjí. V souvislosti se změnami a vznikem nových jevů v oblasti letecké 

dopravy, uvádím a vysvětluji v této kapitole některé z používaných pojmů, aby nedošlo      

k mylné interpretaci textu čtenářem. Jelikož jsem převážnou část informací čerpala             

z cizojazyčné literatury, setkala jsem se s překážkou  a to v podobě hledání výstižného 

českého ekvivalentu. Jako příklad uvádím pojem hub. „Hub“ je pomocí                    

anglicko-českého slovníku přeložen jako jádro nebo střed. V letecké dopravě má však 

svůj specifický význam. Vyjadřuje letiště využívané určitou leteckou společností jako 

její hlavní základnu a určené pro přestup cestujících (Průša a kol. 2007). Dle výročních 

zpráv ČSA je hub definován jako přestupní bod do dalších destinací, „hubové“ letiště je 

přestupním bodem, ale i bodem  cílovým, kde se rozdělují toky cestujících podle cíle 

jejich cesty. S ustáleným českým překladem jsem se v literatuře nesetkala. Po dohodě s 

vedoucím této práce jsem se rozhodla  pro používání českých ekvivalentů  pojmů 

vztahujících se k letecké dopravě.   Jako alternativa za „hub“ byl zvolen pojem uzlové 

letiště. Toto je jistě pro čtenáře srozumitelnější volbou překladu. 

 
 V textu jsou používané základní termíny vztahující se k dopravě, které je vhodné 

vysvětlit. Patří mezi ně objem přepravy a přepravní výkon. Objem přepravy představuje 

množství nákladu/cestujících v tunách/počet osob přepravených za určitou časovou 

jednotku, nejčastěji rok. Tento ukazatel však nezapočítává vzdálenost, na kterou je 

náklad převážen. Větší vypovídací hodnotu má proto ukazatel přepravní výkon 
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vyjadřující množství přepravní práce vykonané za určitou časovou jednotku. Měří se                        

v tunokilometrech (tkm–přeprava jedné tuny na vzdálenost jednoho kilometru)                        

a osobových kilometrech (oskm–přeprava jedné osoby na vzdálenost jednoho 

kilometru) (Brinke 1999). Zmíněnými ukazateli jsou hodnoceny i jiné druhy dopravy.   

V zahraničních zdrojích dat jsou výkonové ukazatele uváděny nejčastěji ve zkratkách. 

„RPK“ (Revenue Passenger Kilometers) tedy vyjadřuje výkon osobní letecké dopravy, 

„FTK“ (Freight Tonne Kilometres) pak výkon nákladní letecké dopravy. Tyto dva 

ukazatele jsou v práci podrobněji hodnoceny.   

 Důležité ukazatelé letecké dopravy hodnotí  využití letadel (Štěpánek 2000).      

V praxi jsou tak používány  kapacitní ukazatele hodnotící míru využití letadla během 

letu. Jedním z nich je „ASK“ ( Available Seat Kilometres), který vyjadřuje místové 

kilometry (násobek počtu dostupných sedadel a vzdálenosti mezi dvěma destinacemi) 

(Pietersz 2006–2008). Nejhojněji využívaný je tzv. PLF (Passenger Load Faktor) 

udávající v procentech obsazenost letadla (Průša a kol. 2007). Jako kombinovaný 

ukazatel slouží „ATK“ (Available Tonne Kilometres) udávající celkovou kapacitu 

letecké spolčenosti       (v tunách za osobní i nákladní dopravu). Kapacitní ukazatele 

nejsou  pro práci stěžejní.  

  Letecká dopravní síť je tvořena letišti (dopravními uzly) a dopravní linkou, 

kterou Brinke (1999) charakterizuje jako dopravní spojení uskutečňované dopravním 

prostředkem mezi dvěma místy pravidelně  po dopravní trase. Leteckou síť lze mj. 

hodnotit hustotou leteckých linek a frekvencí letů (počet letadel, které proletí určenou 

dopravní trasu za jednotku času). V odborné literatuře je dynamika rozvoje dopravní sítě 

hodnocena podle počtu tzv. city pair (ekvivalent trasy), tedy spojení mezi dvěma letišti 

(Průša a kol. 2007). Sledovat vývoj letecké sítě pomocí zmíněných ukazatelů je z 

důvodu nedostupnosti dat nemožné, proto je tato práce  zaměřená na  vývoj počtu 

přepravených cestujících na zvolených  trasách (existujících dopravních cestách).  

 V práci se soustředím na zpracování a analýzu statistik výkonů letecké dopravy. 

Dostupná data jsou vztažena k dopravcům zajišťujícím pravidelnou leteckou přepravu. 

Letecké společnosti provozují po určité delší období pravidelné linky (dopravní spojení 

mezi dvěma místy po stanovené trase, na kterých je  přeprava  nabízena veřejnosti za 

ceny stanovené na jednu sedačku. Obchodní riziko u pravidelných linek nese dopravce.  

 Nepravidelná přeprava (charter) je na rozdíl od pravidelné přepravy  

uskutečňovaná podle smluvního a nikoli veřejného letového řádu. Místa nejsou 

nabízena veřejnosti, ale jsou placena objednatelem, který také nese plné obchodní riziko 
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za využití zakoupené kapacity (Průša a kol. 2007). Tento druh dopravy je využíván 

převážně              v období dovolených na středně dlouhé a dlouhé trasy (obr. 3), je tedy 

silně sezónní a do statistik zpravidla nebývá zahrnut.  

 

   Obr 1: Pravidelná a nepravidelná mezinárodní doprava podle vzdálenosti 

   Zdroj: IATA 2001 
 
 
 V této práci se věnuji okrajově také domácí (národní, vnitrostátní ) dopravě, 

tedy té která je provozovaná uvnitř daného státu. Definice  není vždy jednoznačná.  

Např. v  USA jsou za národní dopravu považovány všechny lety uskutečněné jak uvnitř 

jednotlivého státu Unie, tak mezi členskými státy navzájem. Lety mezi Francií jejími 

zámořskými územími jsou uváděny jako mezinárodní (ATAG 2007). 

 
 
 

1.3.2 Zdroje dat 

 
 Jako hlavní zdroje dat byly zvoleny mezinárodní letecké organizace a evropský 

statistický úřad. Většina dat je dostupná na webových stránkách těchto organizací, avšak   

dlouhodobější statistiky (více než pět až deset let) nejsou poskytovány.  

 Aktuální data za světové regiony přináší v měsíčních zprávách organizace IATA 

(International Air Transport Association, Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců). IATA je nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce. Byla 
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založena          v roce 1945 v Havaně a v současné době má hlavní sídlo v Montrealu. 

Členy je 240 společností, které zajišťují okolo 94% pravidelné mezinárodní letecké 

dopravy.  Mnoho nízkonákladových leteckých dopravců však není členy. Důvodem je 

omezování konkurenčního boje touto organizací vedoucím, což vede k růstu cen  a k 

dominantnímu postavení některých společností na trhu (IATA). Mezi hlavní cíle IATA 

patří napomáhání    k tvorbě jednotného světového systému bezpečné, pravidelné a 

hospodárné letecké dopravy, dále opatření směřující ke zlepšení hospodářských 

výsledků (dohody o cenách)     a spolupráce mezi leteckými společnostmi a organizací 

ICAO (International Civil Aviation Organization, Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví) (Průša a kol. 2007) 

 Pro tuto práci jsem používala webové stránky IATA (www.iata.org), kde je 

možné stáhnout kvalitně zpracované grafy vymezující období posledních osmi let. Tyto 

grafy vyjadřují  růst či pokles výkonů osobní  (RPK v oskm) a nákladní (FTK v tkm) 

letecké mezinárodní pravidelné  dopravy pro jednotlivé regiony světa. Umožňují také  

vyčíst sezónnost poptávky po letecké dopravě. Hlavní vývojový trend je vyrovnán 

(průměr za letní   a zimní sezónu).  Při hodnocení grafů je nutné brát v potaz, že data 

jsou hodnocena měsíčně, nikoliv ročně. Internetové stránky, přestože jsou bohatým 

zdrojem potřebných statistik, neumožňují přístup ke všem datům. Místo dat se 

zpoplatněným přístupem, vyjadřujících celkové počty oskm a tkm za jednotlivé regiony 

i mezi nimi a období (Route Tracker), jsem byla nucena pracovat s daty v podobě 

meziročního procentuálního nárůstu výkonů a posílení/oslabení leteckých linek. 

Absolutní data tedy nejsou dostupná. IATA také pravidelně vydává  studie o dění v 

leteckém průmyslu. Jde převážně o ekonomicky zaměřené dokumenty, hodnotící zisky a 

poptávku po letecké dopravě a to na základě členských aerolinek. Většina autorů, 

zabývajících se leteckou dopravou, se ve svých pracích odkazuje právě na IATA, což 

dokazuje významnost této organizace. Velká část studií mi sloužila jako zdroj pro 

vypracování kapitoly 2. 

 

 ICAO (International Civil Air Organisation, Mezinárodní organizace civilního 

letectví) mimo jiné poskytuje již absolutní data za největší světová letiště (výkon,objem, 

počet letů)      a to za období 2000–2007. 

 Detailně zpracované statistiky za Evropu jsou dostupné prostřednictvím 

organizace EUROSTAT.  Evropský statistický úřad neboli Eurostat  je  úřad Evropské 

komise sídlící       v Lucembursku. Jeho cílem je připravovat statistická data pro potřeby 
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EU a sjednotit statistickou metodiku v členských státech. Shromažďuje rovněž data za 

ostatní evropské státy mimo EU a státy EFTA. Databáze Eurostatu zahrnuje kromě 

obecných a regionálních statistik také informace z oblasti ekonomiky a financí, 

populace, průmyslu a obchodu, zemědělství     a rybářství, zahraničním obchodu, 

životním prostředí a energii, vědě             a technologii a dopravě. Doména letecké 

dopravy obsahuje data za národní a mezinárodní, vnitro-EU a mimo-EU leteckou 

dopravu. Jsou zde poskytovány informace o osobní letecké dopravě (počet 

přepravených pasažérů), o nákladní  a poštovní letecké dopravě (v 1000 tunách), ale 

také data za letiště, letecké společnosti a typy letadel. Eurostat také shromažďuje 

informace za standardní regionální jednotky NUTS. Data jsou presentována za různá 

časová období (měsíční, čtvrtletní a roční). Pro práci s touto databází je potřeba 

seznámit se s metodologií, neboť velké množství kategorií uváděných v angličtině může 

vést ke špatnému prezentování dat. Během práce s Eurostatem jsem se setkala s 

několika překážkami v podobě nesrovnalostí  nebo chybějícími daty. Databáze pokrývá 

období od roku 1993 do roku 2007, nicméně dostupnost dat záleží na konkrétní zemi, 

která data poskytuje (viz příloha 1.3). Většina statistik je kompletní od roku 2003 do 

2006. Z tohoto důvodu bylo hodnocené období zvoleno právě takto. Některé země 

(např. Maďarsko, Malta, Estonsko) poskytují data pouze za letiště v hlavním městě.       

V těchto případech, kdy jsou země rozlohou malé a většinu objemu zajišťují právě 

zmiňovaná letiště, nedochází ke zkreslení statistik a údaje mají vypovídací hodnotu. 

Databáze Eurostatu je tvořena na základě dohod mezi jednotlivými státy. Záleží tedy na 

daném státu, jaká data je ochoten zveřejnit.  Proto např. počet zde uvedený letišť se 

neshoduje s  daty z jiných zdrojů.  S touto skutečností jsem se potýkala v kap. 4.1, kde 

jsem se rozhodla  plně využít databáze Eurostatu, aby změna mezi sledovanými  roky 

byla co nejpřesnější. Do oblasti, která byla sledována v kapitole čtyři, jsou zahrnuty 

státy EFTA (Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko- není hodnoceno) a státy EU. 

Tedy státy ''evropské 15'', státy přijaté do EU v roce 2004 (Česko, Slovensko, 

Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta a Kypr) a  roce 2007 

(Rumunsko, Bulharsko). Bulharsko ovšem neposkytlo žádná data. V této oblasti jsou 

zastoupeny státy vyspělé, ale také státy zažívající rozvoj ekonomik. Ve sledovaném 

období lze tedy očekávat různý stupeň vývoje letecké dopravy ve zmíněných státech. 

Data za ostatní státy Evropy nejsou dostupná  v takové   míře, aby mohla být zařazena 

do všech hodnocených oblastí letecké dopravy.  
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1.4 Diskuse použité literatury 
 
 

  Letecká doprava je charakteristická velkou proměnlivostí v čase. Její dynamika 

je určitým problémem literatury, protože data která nalézáme v různých publikacích 

jsou brzy neaktuální. V této kapitole jsou  nastíněny hlavní zdroje použité literatury 

vztahující se       k problematice letecké dopravy. Součástí práce je rovněž práce s daty, 

jejichž zdrojům je potřeba věnovat více prostoru, proto jsou podrobněji diskutovány  v 

podkapitole 1.3.2.  

  Při získávání dat  jsem se setkala s nedostatkem  odborné literatury v českém 

jazyce. Omezená literatura je zastoupena skripty o geografii dopravy, ve kterých je téma  

letecké dopravy rozebráno je velmi obecně. Komplexnější je pouze nejnovější publikace 

„Svět letecké dopravy“ (PRŮŠA A KOL. 2007). 

 Nejaktuálnější informace doplňující trendy v letecké dopravě jsou čerpány               

z českého tisku s ekonomickým zaměřením. Problematiku  rovněž prohlubují odborné 

články organizací IATA, ICAO a výročních zpráv letišť, které jsou také důležitými 

zdroji statistických dat. Významným zdrojem pro analýzu budoucího vývoje v oblasti 

letecké dopravy je pojednání „Global market forecast, The future of  flying 2006–2025 

(Airbus 2006), vycházející z předpokladu vstupu zemí s rostoucími ekonomikami           

a největším  lidským potenciálem (Čína, Indie) na trh. Přínosným zdrojem dat jsou 

rovněž články  z odborných zahraničních periodik (Journal of Transport Geography).  

 Téma diplomové práce  není úzce vymezeno. Pokrývá velké spektrum dílčích 

oblastí. Zdroje informací jsou tedy hodnoceny podle okruhů témat,     se kterými bylo 

pracováno. 

 Literatura na téma geografie letecké dopravy je představena  skripty pro 

studenty geografie „Úvod do geografie dopravy“ (BRINKE 1999) a  „Geografie 

dopravy I. a III. (MIRVALD 1993).  Oba autoři se až příliš stručně věnují  všem druhům 

dopravy  a základním ukazatelům jejich hodnocení. 

 
 Dalším okruhem témat vztahujících se k této práci  je charakteristika regionů 

letecké dopravy, které bývá dán poměrně velký prostor  převážně v zahraničních 

zdrojích literatury. Regiony stanovuje ICAO a IATA, ale jejich vymezení není totožné. 

IATA např. člení region Afriku na tři oblasti, zatímco ICAO hodnotí kontinent jako 
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celek.  Bohaté na informace jsou publikace „Modern Transport Geography“ (HOYLE, 

KNOWLES, 1998)     a „Transport systems, policy and planning,    a geographical 

approach“ (TOLLEY,  TURTON, 1995).  Již zmiňovaným problémem, který je zde 

velmi patrný, je rychlé zastarávání dat vyjádřené ukazateli dopravy a jinými druhy 

informací (např. členy leteckých aliancí či existující letecké společnosti).  

 Česká skripta se zmiňují o letecké dopravě z tohoto pohledu jen minimálně. 

BRINKE (1999) uvádí hlavní oblasti letecké dopravy a nejsilnější proudy mezi regiony.  

Jím zvolené regiony však nekorespondují s regiony vymezenými leteckými 

organizacemi. Opomíjí bližší zmínku o regionu Asijsko-pacifickém a Blízkém východu, 

tedy oblastech jejichž důležitost je v letecké síti nepochybná. Naopak  přínosná je 

akademická práce studenta geografie, který aktuální téma letecké dopravy zkoumá. 

Informace  jsou čerpány   z větší části ze zahraničních zdrojů.   ŠLEHOFER (2006) ve 

své práci  „Regionální diferenciace dopadů událostí ve světě na mezinárodní leteckou 

dopravu v 21. stoletím“ již používá makroregiony letecké dopravy stanovené ICAO       

a dále blíže analyzuje vývoj poptávky po osobní letecké dopravě v těchto 

makroregionech. 

 

 Nákladní  letecké dopravě bývá v odborní literatuře věnováno poměrně málo 

prostoru. V zahraniční literatuře se vyskytuje pod  zaměňovanými názvy  „freight“         

a „cargo“. Pojem cargo označuje JUNEK (2000) jako předměty přepravované letadlem  

(pošta, expresní zásilky     a těžký/velký náklad neboli „freight“) na letecký nákladní 

list. Nákladní letecká doprava byla tradičně doplňkovou službou k osobní letecké 

dopravě. Nyní, jak zdůrazňuje JUNEK (2000),  RODGRIGUE („The Geography of 

Transport Systems“, 2006) i PRŮŠA  A KOL. (2007), nabývá na obchodním významu a 

osamostatňuje se. Zatímco JUNEK (2000)           a PRŮŠA (2007) sledují problematiku 

z právního a obchodního rámce, RODRIGUE (2006) se zaměřuje na její regionální 

rozložení. 

 
 Téma nízkonákladových leteckých společností (NNLS) je velice aktuální. Pro 

tuto práci  není stěžejní, avšak přes podstatný význam jaký mají tyto letecké společnosti 

pro  současný letecký průmysl, se téma prolíná celou prací.  Dostupná literatura o tomto 

tématu je však omezená především na cizojazyčné studie, které se zaměřují na jejich 

charakteristiky, vnik a  postupné rozšiřování ve světě.  Jednou z těchto studií je „An 

analysis of european low-cost  airlines and their networks“  (DOBRUSZKES 2006),         
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ve které je detailně popsána příčina vzniku NNLS, princip fungování a jejich 

rozšiřování    v západní Evropě. Studie probíhala v roce 2004.  V některých zemích 

střední a východní  Evropy byl trh letecké dopravy deregulován až po tomto datu.  

Rozšíření  NNLS do zbytku Evropy je tedy jen nastíněno, což může být pro čtenáře 

určitým zklamáním. Na  nedostatek odborné literatury pro oblast střední Evropy a 

České Republiky poukazuje také FUČÍKOVÁ (2007) ve své práci „Analýza vývoje 

nízkonákladových leteckých společností   v Česku v evropském kontextu.“ JUNEK 

(2000)  se zmiňuje o NNLS jen stručně, což je častým problémem pro české zdroje k 

tomuto tématu. FRANCIS A KOL. (2005)  studií „Where next for low cost airlines? A 

spatial and temporal comparative study“ poukazuje na cykličnost vývoje NNLS na 

doposud uceleně zaznamenaném příkladu USA. Dále rozšiřuje jejich typologii. 

Přínosným zdrojem informací byl článek „Improvements in intra-european inter-city 

flight connectivity: 1996-2004  (FAN 2006). Podstatné pro moji práci bylo autorovo 

zjištění, že velký vliv na  zintenzivnění propojenosti mají NNLS, které svoji činnost za 

výhodnějších ekonomických podmínek orientují do  menších provinčních měst, zatímco 

klasické letecké společnosti využívají tradiční hlavní  a velká města. 

 

 Všichni zmínění autoři za stěžejní v rozvoji NNLS pokládají  liberalizaci letecké 

dopravy. Rozsáhlé vysvětlení liberalizačního procesu v Evropě podává ZÁVODA 

(2006) ve své práci  „Regulace, liberalizace a konkurence v letecké dopravě“. Téma je 

pojato z širokého ekonomického pohledu, přesto bylo přínosným zdrojem informací. 

PRŮŠA (2007) se zaměřuje na právní rámec liberalizace. Jen RODRIGUE (2006)  a 

KNOWLES (1998)  pojímají téma z geografického pohledu. 

 

  Spis „The social and economic impact of airports in Europe“, vydaný  asociací 

leteckých dopravců ACI (2004), se  jako jeden z mála podrobněji zabývá problematikou 

letišť z pohledu jejich ekonomického významu pro okolní regiony. Je zde zdůrazněno, 

že evropská letiště jsou rovněž důležitá ze sociálního hlediska. Umožňují ostrovním 

komunitám udržovat kontakt s pevninskými státy a rozvíjet cestovní ruch. Příspěvek 

uvažuje letiště jako ekonomické ''motory'', které přitahují investory mající široké pole 

působnosti.  Článek je pro tuto diplomovou práci velice podnětný, protože napomáhá  

hlubšímu a komplexnějšímu pochopení významu letišť pro okolní region. 

 

 Význam dopravy a komunikace pro rozvoj   světových měst  je zdůrazněn 
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TYLOREM A KNOXEM (1995) v publikaci  „World Cities in te world system“. Dle 

autorů je světové město definováno hustotou vztahů (dopravními spojení) mezi lidmi. 

Určováním dominantních měst ve světových makroregionech se věnují TOLLEYE             

a TURTON (1995) v knize „Transport systems, policy and planning, a geographical 

approach“.  Města jsou vymezena na základě  pravidelných a přímých leteckých spojení     

a jejich frekvence. Tímto způsobem jsou stanovena tři světová uzlová letiště (New York, 

Tokyo a Londýn).  S tímto zdrojem je pracováno v kapitole 3. 
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2    Znaky současné  letecké dopravy 
 

 
 V této části kapitoly se věnuji základním charakteristikám, nejdůležitějším 

historickým mezníkům a vlivům letecké dopravy na současnou společnost. Letecká 

doprava nepředstavuje pouze záměrné  a organizované přemístění věcí a osob 

uskutečněné letadly z jednoho místa na druhé (Brinke 1999), ale je podstatnou součástí 

zvětšujícího se globalizovaného světového obchodu, turismu, mezinárodních investic     

a spojování lidí mezi kontinenty. Dopravu lze charakterizovat celkovým nárůstem 

přepravených objemů (Marada 2000). Tohoto trendu se drží rovněž letecká doprava. Za 

minulé dekády  prošla a stále prochází dynamickým rozvojem a změnami.  V porovnání 

s ostatními druhy dopravy představuje nejrychlejší  a nejbezpečnější způsob přepravy 

osob a zboží. Letecká doprava přebrala po válce roli železniční dopravy (Marada 2000). 

Potřeba letecké dopravy se  obecně zvyšuje  s rostoucí geografickou vzdáleností dvou 

bodů.  Na krátké a velmi krátké vzdálenosti čelí silnější konkurence v podobě silniční a 

železniční dopravy (Sedláček 2000). Letecká doprava představuje jediný způsob 

dopravy oblastech, kde není možný jiný druh dopravy. Podporuje tak udržení sociálních 

kontaktů  mezi  vzdálenými                    a ostrovními komunitami (ACI 2004). Citlivěji 

než jiné druhy dopravy reaguje na řadu faktorů. Zvláště pak na mezinárodní politickou 

situaci, terorizmus, měnící se zvyky cestujících nebo růst cen  ropy.  Letecká doprava je 

přímo spojena s turistickým průmyslem.  Mnoho oblíbených destinací by nebylo 

dostupných bez leteckých služeb (řecké a španělské ostrovy). Cestovní ruch je rovněž 

mimořádně důležitý v mnoha rozvojových zemích, kde je klíčovou součástí rozvojové 

strategie. Příkladem je Afrika, kde z celkového počtu zaměstnaných   v cestovním ruchu 

letecký průmysl  generuje     25 %  pracovních míst (obr. 4) (ATAG 2008). Letecká 

doprava je neodmyslitelně spojena  s technologickým pokrokem v letadlové  a 

informační technice.  Jedny              z prvních letadel byly poháněny pístovými motory. 

Následovala éra  turbovrtulových letadel, která se vyznačovala nízkou spotřebou paliva. 

Od roku  1970 začaly létat  velkokapacitní proudová letadla  a tím byla zahájena 

masová doprava  (Mirvald 2002). Ve snaze  o zrychlení dopravy a zvýšení komfortu 

cestování bylo  v roce 1976  uvedeno do provozu nadzvukové letadlo Concorde. S 

ohledem na ekologické, nákladové              a bezpečnostní problémy byl jeho provoz 

ukončen v roce 2004 (Průša a kol. 2007). 
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          Obr. 2: Zaměstnanost v cestovním ruchu 
              

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letecká doprava prošla  unikátním vývojem. Jistě by bylo velice zajímavé blíže 

poznat historii letectví. V této práci se ale převážně věnuji změnám v letecké dopravě v 

21. století. Pro správné pochopení kontextu je podstatné zmínit události, které měly 

přímý dopad na současný stav. Letecká doprava má  mezinárodní charakter. Proto je zde 

určitá potřeba kooperace a stanovení pravidel pro všechny účastníky leteckého provozu. 

Jednou   z forem této potřeby byla pravidla umožňující rozvoj letecké dopravy a 

spolupráce mezi národy, která byla projednána v Chicagu v roce 1944. Na základě zde 

přijatých dokumentů (Úmluva o mezinárodním civilním letectví, Dohoda o tranzitu 

mezinárodních leteckých služeb, Mezinárodní dohoda o letecké dopravě, Návrh znění 

12 příloh k ÚMCL a vzorový text bilaterální letecké dohody) byl zahájen bouřlivý 

rozvoj letecké dopravy. Chicagská konference vyřešila na multilaterálním základě téma 

národní suverenity nad vzdušným prostorem, otázky standardizace a spolupráce. Ovšem 

obchodně přepravní problematika byla přenechána na bilaterální úrovni. Zásadním 

dokumentem se stala “Úmluva  o mezinárodním civilním letectví”, která dala základy 

rozvoje globálního systému letecké dopravy. Stanovuje rovněž pravidla práce pro 

Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO).  “Mezinárodní dohoda o letecké 
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dopravě” definovala tzv. “pět svobod civilního letectví”, k nimž byly později  připojeny 

čtyři svobody (viz příloha 1.1). Nicméně do praxe byly přijaty pouze první dvě svobody 

(právo přeletu cizí země a právo přistání s neziskovým účelem např. natankování). 

Ostatní svobody byly ponechány na bilaterálních dohodách jednotlivých států (Hoyle, 

Knowles 1998). Organizování mezinárodní spolupráce a dokumentů je úkolem 

mezinárodních organizací. Existující organizace jsou děleny do skupin podle několika 

hledisek. Podle počtu členů se dělí na světové, regionální a skupinové. Z hlediska 

charakterů členů je můžeme rozdělit na vládní a nevládní.  

 

2.1   Deregulace letecké dopravy 

 

 Mezníkem v letecké dopravě se stalo přijetí zákona o deregulaci vnitrostátní 

letecké dopravy v USA  28.10.1978 americkým prezidentem Carterem. Před tímto 

datem byla letecká doprava, a v některých zemích ještě je, silně regulovaným odvětvím. 

Důvodem regulace leteckého odvětví byla ochrana domácích aerolinek, potřeba 

profesionalit a bezpečí, nutnost srovnatelných obchodních podmínek, technologická 

náročnost a nutnost koordinace poskytovatelů různých služeb. Mezinárodní letecká 

doprava je regulována na třech úrovních: národní, bilaterální a plurilaterální. Ropná 

krize mezi roky 1973–1974 zvýšila tlak na deregulaci. Deregulace v USA měla 

dalekosáhlý dopad. Směřovala  k radikálním procesům, ve kterých byl letecký průmysl 

ponechán volnému trhu. Vstup nových společností na trh již nebyl regulován. Ceny 

letenek byly na jednotlivých linkách stanovovány na základě aktuálních konkurenčních 

podmínek. Došlo k restrukturalizaci sítě vnitrostátních linek, snížení cen za leteckou 

přepravu a byla jak negativně tak i pozitivně ovlivněna  obslužnost některých oblastí. 

Přínosem deregulace byl vznik nového typu letecké sítě (blíže viz 2.2). Ceny letenek 

neklesaly v celých státech stejně. Některé okrajové oblasti byly poznamenány zvýšením 

cen a redukcí nebo celkovým zrušením leteckých služeb. Naopak v centrech 

mezinárodní dopravy došlo v podstatnému poklesu cen letenek. Dramaticky se zvýšily 

výkony a nové linky dnes již největších společností v USA (American Airlines, Delta 

Airlines, United Airlines). V roce 1993 nastala druhá vlna vstupů dopravců na trh. 

Tentokráte tyto společnosti nabízely tzv. nízkonákladové služby (Hoyle, Knowles 

1998). Deregulace byla následně rozšířena do ostatních částí světa, kde ovšem byl 

zvolen jiný postup než v USA. Současný stav je patrný z obr. 5. V Evropě byl proces 

deregulace pomalejší a plynulejší, aby nedošlo  k opakováním některých chyb, které se 
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staly v USA. Začal v roce 1987 a byl postupným přijetím “tří balíků opatření” dovršen  

v roce 1997. “První balík opatření” (first package) byl skromný. Umožňoval dopravcům 

ze dvou zemí EU, kteří mezi sebou mají uzavřenou leteckou dohodu, dělení kapacit. V 

roce 1990 byl přijat “druhý balík opatření”, který již přinesl větší svobodu ve 

stanovování cen    a dělení kapacit. Poslední fáze liberalizace začala přijetím “třetího 

balíku  opatření” 1. ledna 1993, který postupně umožňoval dopravcům nabízet své 

služby v rámci EU a později i uvnitř všech členských států. Tyto dohody se vztahovaly 

také na Island, Norsko a Švýcarsko, tedy ne členské státy EU (Průša a kol. 2007). 

Liberalizace v Evropě zaznamenala řadu úspěchů. Počet aerolinek se zvýšil. Vzrostl i 

počet leteckých linek a dovolil tak spojení více měst a vzdálených regionů. Cenová 

deregulace byla hlavní reakcí na konkurenční prostředí. Protože i před deregulací 

existovala pro národní aerolinky konkurence v podobě charterových letů a železniční 

dopravy, nebyl pokles cen letenek v Evropě tak výrazný jako v USA. Na dlouhých 

trasách byl zaznamenán cenový pokles, naopak na krátkých trasách cenový nárůst. S 

deregulací je také spojena privatizace státních leteckých společností a letišť. Některé 

země mají doposud velký podíl na národních  leteckých společnostech z důvodu odlišné 

strategie dalšího rozvoje státu (Hoyle, Knowles 1998). 

 

            Obr. 3: Stupeň liberalizace letecké dopravy ve světě 

  
 
 

2.2   Mezinárodní rozvoj nízkonákladových leteckých společností 

 

 

 

 

 

 

 
             Zdroj: Price 2006 

 

 

 Liberalizace trhu se odrazila také na charakteru leteckých sítí. Letecká doprava 

je organizována do základních sítí, které tvoří letiště  a  letecké linky. Existují  dva 
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základní druhy sítí, které jsou nyní ve světě zastoupen. Jedním je hvězdicový systém (v 

angl. lit. hub and spoke)  využívaný klasickými leteckými společnostmi  a druhým 

plošný systém (point-to-pont), které převzaly NNLS (Dobruzkes 2006). Setkáme se také 

s přechodným druhem sítě mající prvky obou  základních sítí.  

 Hvězdicový systém můžeme chápat jako  síť tvořenou hlavním centrem neboli 

uzlovým letištěm, do kterého jsou sváženi všichni cestující z okolních menších letišť 

(spoke–špice). Malá a méně významná letiště v této síti mají spojení nikoli přímo mezi 

sebou, ale s přestupem v uzlovém letišti (Průša a kol., s. 269). „Hub“ je propojen                  

s ostatními uzlovými letišti stejného významu.  Tato velká města nebývají jen centrem 

letecké dopravy, ale jsou často finanční a ekonomickou branou do regionu (např.Tokyo, 

Londýn, Sydney...) (Hoyle, Knowles 1998).  

 Tento systém má spoustu výhod. Redukce počtu linek vede k efektivnějšímu 

využití sítě. Letadla létají více zaplněná a s větší frekvencí na stejných trasách. 

Organizačně náročnější operace jako je třídění zavazadel může být koncentrováno do 

uzlového letiště, což je výhodnější než třídění na každém jednotlivém letišti. Menší 

letiště („spoke“) bývají snadněji dostupnější. Celkově je tento způsob jednodušší a pro 

klienty intuitivnější. 

 Model je ale i kritizován z důvodu jeho centralizovanosti a nedostatečné 

flexibilitě. Dochází k obtížnějšímu zařazení nepravidelných (sezónních) spojů mezi 

dvěma menšími (okrajovými) letišti systému. Je nutné přesné dodržování letového řádu, 

aby byla zajištěna co největší výkonnost hubu. Zpoždění letadla v uzlovém letišti má 

vliv na narušení fungování celé sítě. Zpoždění na menším letišti již síť ovlivňuje  v 

menším rozsahu. Omezení zde plyne tak pro nákladní dopravu. Celková kapacita zboží 

je limitována kapacitou uzlového letiště. Doprava zboží letecky přes „hub“ do menšího 

letiště je  v některých případech zbytečně komplikovanější (delší trasa, nakládání a 

vykládání na uzlovém letišti...) než v případě plošného systému. Hvězdicový systém  je 

tedy nevhodný pro časově kritickou přepravu nákladů a osob. V letecké dopravě se 

častěji setkáme právě   s tímto druhem sítě, který se začal rozvíjet po deregulaci 

(Rodrigue 2006). Systém se více rozvinul v USA, místě vzniku. V Evropě později 

dosáhl menšího rozsahu využití (Hoyle, Knowles 1998). 
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         Obr. 4: Letecká síť rozvinutá po deregulaci letecké dopravy 

               Zdroj: Rodrigue 1998-2008, http://people.hofstra.edu/geotrans/, 13.6.2008 
 

Plošný systém letecké dopravy fungující před deregulací v leteckém průmyslu, kde 

cestující  směřují z výchozího bodu přímo do cílové destinace tedy bez mezi přestupu. 

Jde  tedy o opak  sítě hub and spoke. 

 

          Obr. 5: Letecká síť typická pro období před deregulací letecké dopravy 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zdroj: Rodrigue 1998-2008, http://people.hofstra.edu/geotrans/, 13.6.2008 

 

 

2.2 Nízkonákladové  letecké společnosti a jejich rozvoj ve světě 
 

 Proces deregulace umožnil vznik nízkonákladových leteckých společností, 

fenoménu současného leteckého průmyslu. Rozvoj nízkonákladových leteckých  
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společností (Low Cost Carriers) byl jedním z důvodů vyššího zájmu o služby letecké  

dopravy. Tyto společnosti se soustředí na odlišnou  strategii při získávání klientů. 

Existuje několik  druhů NNLS. Mým cílem však  není jejich detailní popis, ale stručné 

seznámení se základními charakteristikami. NNLS jsou  v anglosaské literatuře 

nazýváni  low fare airlines nebo low cost carriers. Snahou těchto společností je snížení 

finanční nákladů na dopravu na minimum a zvýšení zisku na maximum. „NNLs mají 

svoji základnu v místech   s velmi silným populačním a hospodářským zázemím, 

fungujícím jako spádové oblasti. Oslovují klientelu, která je cenově citlivá a má zájem 

cestovat buď do stejně významných spádových hospodářských center nebo do velmi 

atraktivních turistických oblastí“ (Junek 2000, s. 24). Provozují přímé lety na krátké a 

střední vzdálenosti. NNLS nabízejí pouze přímé spoje a nepřizpůsobují letový řád, tak 

aby cestující měli návaznost na spoje ostatních společností (Dobruczkes 2006). Často 

obsazují nepokryté spoje do destinací, které nejsou využívány klasickými leteckými 

společnostmi. Využívají méně frekventovaná letiště, která nejsou nasycena ostatními 

operátory a nabízejí nižší letištní poplatky. Tato letiště často bývají vzdálenější od centra 

měst a klienti musí platit za dopravu na letiště. Výhody plynou  letecké společnosti i 

provozovateli letiště, kterému rostou příjmy z komerčních aktivit (parkoviště, obchody, 

reklama...). Méně vytížené letiště poskytuje dopravci komerčně výhodné ranní a 

podvečerní sloty (viz níže). Pozitivum je také nezahlcenost letiště a tím urychlené 

výstupy/nástupy cestujících. Letadlo tak může být častěji využíváno (Závoda  2006). 

Uzlová letiště NNLS jsou méně důležité než pro klasické letecké společnosti (Rodrigue 

2006). Ceny jsou rovněž redukovány používáním ekonomicky úspornějších letadel s 

větší kapacitou. Omezené jsou doprovodné služby pro cestující (např. občerstvení není 

v ceně letenky, není zajištěna rezervace sedadel...). NNLS neposkytují diferencované 

třídy letenek.  Snaha o nízké ceny se projevuje také ve způsobu nákupu letenek. NNLS 

provozují prodej přes internet, což je levnější o provize, které by získal 

zprostředkovatel. Zákazníci poté získají elektronickou letenku, se kterou se dostaví k 

odbavení. Cenová politika NNLS umožňuje pasažérům platit pouze za služby, které 

využívají (Bitter 2008).   

 Kromě NNLS se na trhu vyskytují  klasické letecké společnosti. Tyto 

společnosti nabízejí  přepravní služby zahrnující klasické atributy, tzn. zdarma 

občerstvení na palubě, distribuční kanály, pomoc cestujícím při nepravidelnostech, 

odbavení při přestupu až do konečné destinace apod. (Průša a kol. 2007). Zdroj 

největších zisků tvoří pravidelné dálkové lety.     
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 V každém makroregionu je stupeň liberalizace a rozvoje NNLS odlišný. Období  

počátku  deregulace a vstupu NNLS na oblastní trhy  jsou uvedeny v tabulce č.1. Je tedy 

patrné, že se liberalizační tendence rozšiřovaly z USA nejprve do Evropy, Austrálie             

a Nového Zélandu, Japonska, Brazílie a dále do zbytku světa. 

 

             Tab. 1: Počátky deregulace a vstup NNLS na trh ve světe  

oblast (země) rok počátku 
deregulace 

rok vstupu NNLS na 
trh 

Severní Amerika  
USA 
Kanada 

 
1978 
1996 

 
1978 
1996 

Evropa 
UK/Irsko 
EU 
rozšíření v Evropě 

 
1993 
1995 
2004 

 
1995 
1999 
2002 

Austrálie/Nový Zéland
Austrálie 
Nový Zéland 

 
1990 
1984 

 
1990 
1996 

Asie 
Malajsie 
Singapur 
Japonsko 
Thajsko 
Indie 

 
2001 
2001 
1998 
2003 
2003 

 
2001 
2001 
1998 
2004 

- 

zbytek světa 
Brazílie 
jižní Afrika 
státy zálivu 

 
1998 
1999 
2003 

 
2001 
2001 
2004 

             Zdroj: převzato a upraveno  z  Journal of Transport Geogrephy, 2006, Francis  
 et al., s. 85 

 
  Kolébkou NNLS jsou hustě obydlené oblasti v USA  oddělené velkými 

vzdálenosti. Právě zde byly pro jejich vznik příznivé podmínky. Francis et al. (2006)  

pozoroval cyklický vývoj nízkonákladového sektoru. Tento cyklus začíná rušením 

omezení                 v leteckém průmyslu (liberalizace) a vstupem NNLS na trh (fáze 

inovace).  Následuje období zakládání nových společností (i dceřiné NNLS klasických 

leteckých společností).   V konkurenčním „sítě“ trhu se udrží jen  ty nejsilnější z nich 

(fáze upevnění). Fáze vzniku a zániku leteckých společností se může opakovat. Celý 

cyklus nakonec dospěje k fázi vyspělosti trhu, která je charakteristická ustáleným 

počtem leteckých společností. Všechny tyto fáze jsou zatím pozorovatelné pouze v 
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USA. V Evropě byla situace odlišná. Význam NNLS dokazuje jejich rostoucí podíl na 

celkovém počtu přepravených cestujících. NNLS mají původ na britských ostrovech a v 

Irsku, odkud se rozšířily do ostatních států západní Evropy a následně do střední a 

východní Evropy. Nejpůvodnější společností tohoto typu     v Evropě je Ryanair, která je 

na trhu od roku 1991 (Dobruszkes 2006). Dopravní sítě evropských NNLS jsou spíše 

severojižního (do turistických destinací středomořského pobřeží a Kanárských ostrovů) 

než západovýchodního směru. Rozsáhlé sítě nízkonákadových spojů vznikly ve státech, 

kde byla předtím úspěšně rozvinutá charterová doprava (Velká Británie, Německo, 

Švédsko apod.) (Dobruszkes 2006).  

 Expanze NNLS v ostatních světových regionech nebude podrobněji hodnocena, 

protože není klíčová pro tuto práci. Obecně ovšem platí, že rozvoj NNLS je spojen              

s deregulací místního trhu a růstu konkurence v podobě dceřiných společností 

klasických aerolinek. 

     
     

2.3   Základní charakteristika období od 70. let 20. století po současnost 
 

 70.–90. léta  20. století jsou typická snahou o postupnou liberalizaci 

mezinárodní letecké dopravy. Ceny paliva jsou relativně nízké.  Růst přepravních 

výkonů byl v dekádě 1967-77 11,6 % ročně. V období 1987–97 byl tento růst jen 4,8 %.  

Koncem 80. let byl zahájen masový prodej leteckých služeb prostřednictvím GDS 

(globální distribuční systém), který umožňuje celosvětovou nabídku kapacity a cen 

leteckých společností. V 90. letech je rozšířeno používání IT. První dekáda 21. století je 

charakterizována pokračujícími trendy liberalizace v mezinárodním měřítku.                  

V současné době je přístup EU a USA k aerolinkám liberální. Regulace je věnována 

bezpečnosti letového provozu, ochrany spotřebitelských práv, vlastnictví leteckých 

dopravců, ekologickým dopadům a celkové způsobilosti dopravců. Vztah dopravců je 

založen na bilaterálních dohodách. Stále vznikají a zanikají nové letecké společnosti. 

Nejdramatičtější vliv na leteckou dopravu měl vstup NNLS na trhy. Podle 

dlouhodobého sledování IATA je i přes světové události, které negativně ovlivnili 

poptávku (blíže kap. 3), je průměrný meziroční růst přibližně 5 %.        V oblasti 

vlastnictví stále většina zemí neumožňuje většinové vlastnictví dopravců zahraničními 

subjekty. Na poli ekonomiky se objevují protichůdné tendence. Na jedné straně je stále 

se zvyšující cena paliva a na straně druhé konkurenční boj vedoucí ke stálému snižování 
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cen letenek. To vše vede k velkému tlaku na letecké společnosti             a snižování 

všech druhů nákladů (Průša a kol. 2007). 

 

 

2.4 Mezinárodní formy spolupráce  
 

 Mezinárodní smluvní dokumenty (letecké dohody) jsou nedílnou součástí 

liberalizovaného trhu.  Vyvíjejí se od vysoce restriktivních po velmi liberální, aby byl 

vytvořen prostor pro volnou konkurenci. USA usilovaly o tzv. “open-skies” dohody 

dovolující vstup zemím s neregulovaným trhem a vytvoření aliance. V roce 1992 byla 

jako jedna z prvních tohoto typu přijata liberální smlouva mezi USA a Nizozemím. 

Následovaly  smlouvy s evropskými, asijskými a později s latinskoamerickými zeměmi 

(Hoyle, Knowles 1998). Začátkem 90. let 20.století byla v EU vypracována  politika 

European Common Aviation Area (dohoda o společném evropském letovém prostoru), 

která sloužila pro následný vývoj letecké dopravy v EU. Je určena ne členským státům 

EU. Ti na jejich základě mohou provozovat leteckou dopravu do zemí EU. Existují 

rovněž dohody založené na odlišných principech. “Prozatímní provozní povolení”je 

určeno pro země, které mezi sebou nemají uzavřenou jinou dohodu. “Bilaterální letecké 

dohody” jsou uzavírány mezi dvěma zeměmi. Jsou nejčastěji používanou dohodou. 

“Multilaterální letecké dohody” jsou dohody uzavírané mezi skupinou subjektů (EU) a 

jedním samotným  (např. USA) nebo  další skupinou subjektů. Prostřednictvím 

“vertikálních leteckých dohod” dochází k úmluvě kde  EU je na jedné straně a na straně 

druhé daný partner. Cílem je získat lepší podmínky pro členy EU, než jaké by získaly 

jednotlivými bilaterálními smlouvami. Posledním typem jsou “horizontální letecké 

dohody”, jejichž snahou je zajistit, aby  podmínky bilaterálních dohod členů EU a dané 

země odpovídaly právním požadavkům EU (Průša a kol. 2007). 

 

 Aliance jsou  v současné době jednou z nevyšších forem spolupráce letecké 

dopravy. Jsou uzavírány mezi více leteckými společnostmi. Jejich vznik byl umožněn 

liberalizací          a deregulací letecké dopravy, s kterými je spojeno utváření 

hvězdicového systému. Cílem aliancí je dosáhnout ekonomických výhod, posílit 

ekonomickou konkurenceschopnost leteckých společností, nabídnout přepravu  a 

distribuci přepravních služeb na regionální, národní i celosvětové úrovni. Principem je 

propojení a spolupráce dopravců, z nichž každý poskytuje služby v jiné části světa. 
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Systém je podobný hub and spoke letecké síti, kde regionální dopravci zajišťují (sbírají) 

cestující/klienty velkému hubu. Aliance se snaží o pokrytí trhu od regionálních 

společností až po největší aerolinky   a tím omezit konkurenční aktivity (Hoyle, 

Knowles 1998). Snahou je získat větší podíl       z poptávky po dálkové dopravě díky 

větší nabídce a nižším cenám než u konkurence. Rozsah spolupráce se  u jednotlivých 

alianací liší. Pro přehled uvádím pouze některé           z oblastí spolupráce: sjednocení 

rezervačních a odbavovacích systémů, unifikace letadlového parku a opravárenských 

kapacit nebo alianční nabídka doplňkových služeb. Alianční spolupráce není vždy tou 

nejvýhodnější cestou dalšího rozvoje.  Příkladem je úspěšná letecká společnost 

Emirates, která dala přednost bilaterálním vazbám před aliancí. Švýcarský Swissair je 

dalším příkladem, ale tentokráte přehnané ambice v alianci vedly      k jeho zániku. I 

když se podílejí více jak polovinou na letecké dopravě přes Atlantický oceán, skutečný 

ekonomický význam aliancí je  malý. Aby byla aliance úspěšná musí si určit 

geografickou základnu, která se vyznačuje velkou poptávkou po letecké dopravě. Silná 

aliance by také měla sdružit silné dopravce v klíčových makroregionech (Evropa, 

Severní Amerika, Asijsko-pacifická oblast) společně se  slabšími regiony (Afrika a Jižní 

Amerika). Tento systém dovoluje vznik jen několika aliancím (Hoyle, Knowles 1997).       

V současné době existují tři aliance (Star Alliance, Sky team a Oneworld), jejichž podíl 

na trhu činí 60,8 % (IATA 2007). Vznikají ovšem také aliance nákladní  letecké dopravy 

(WOW). 

 

2.5   Charakteristika osobní a nákladní letecké dopravy 
 
 

 Osobní letecká doprava se stává masovým dopravním odvětvím, které je dostupné 

většině obyvatel ve vyspělých zemích. Tento proces je výsledkem liberalizace leteckého 

průmyslu (blíže 2.1) a zvyšujících se rodinných příjmů. Mezinárodní letecká doprava 

zaznamenává velkou variaci v motivech cestování. Zájem o dálkové lety “za 

obchodem” stále pokračuje. Trendem je ovšem volnočasové cestování do hlavních 

turistických destinací,  ale roste zájem především i o méně rozvinuté země (Tolley, 

Turton 1995). Podrobněji je osobní letecká doprava rozebrána v následujících 

kapitolách. 
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 Nákladní letecká doprava zažila prudký rozvoj po zavedení modernější 

letadlové          a mechanické techniky v 60. letech (Sedláček 2000). Požadavek  po 

nákladní letecké dopravě je řízen ekonomickým růstem, globalizací a obchodem (Junek 

2000). Dle IATA za rok 2007 se letecká doprava podílí pouze 1 % na tonáži celosvětově 

přepravovaného zboží, ale toto množství hodnotově představuje  35 % celosvětově 

přepraveného zboží. Světovými událostmi (blíže kap. 3) není do takové míry ovlivněna 

jako přeprava osobní. Nákladní letectví podněcuje  vznik vysoce kompetitivního 

prostředí pro jednotlivé letecké společnosti. Čelí rovněž silné konkurenci v podobě 

ostatních druhů dopravy. Pozemní         a námořní doprava jsou ''soupeři'' na krátké trasy 

obzvláště v Evropě a USA. Rostoucí poptávka po námořní kontejnerové dopravě (mezi 

roky 2001 a 2005 činil růst 9,4 %) představuje omezení většího rozvoje letecké nákladní 

dopravy (mezi roky 2001 a 2005 činil růst 4,4 %) (IATA 2007).  Letecká nákladní 

doprava je zaměřena na  zboží rychlé spotřeby (čerstvé zemědělské produkty), křehké   

a hodnotné produkty (lékařské produkty apod.)  a poštovní zásilky (graf 1). Pokrývá 

tedy tu část trhu, kde je prvotním kritériem čas a bezpečnost přepravy (Průša a kol. 

2007).  Mezi přednosti nákladní letecké dopravy patří rychlost, vysoká bezpečnost z 

hlediska krádeží a poškození zásilek, snadné celní odbavení nebo méně náročné balení 

(Junek 2000). Zatímco v nedávné minulosti byla spíše doplňkovou službou osobní 

dopravy, nyní se stále více osamostatňuje. Lze ji uskutečňovat pravidelnými i 

nepravidelnými lety, které jsou v tomto případě častější. Nákladní letecká přeprava je 

poskytována v několika formách. Jako doplňková činnost k osobní letecké dopravě. 

Mezi přední dopravce tohoto typu patří například americký Fedex, Air France, KLM 

nebo Lufthansa. Jako hlavní činnost je nákladní letecká doprava pro Cargolux nebo 

Nippon Cargo, kteří používají výlučně nákladní letadla. Od Roku 1992 poskytují své 

služby integrovaní dopravci pro expresní služby (UPS, DHL, FedEx), kteří se 

specializují zejména na hodnotné nebo důležité zásilky. Nízkonákladové letecké 

společnosti se přepravě zboží zpravidla nevěnují vůbec. Většina letišť je určena  jak pro 

osobní, tak nákladní dopravu. Existují letiště, kde nákladní provoz činí významnou část 

celkových výkonů (Průša a kol. 2007). Nejvíce se  nákladní doprava uplatňuje mezi 

Evropou  a Severní Amerikou, mezi Evropou a Dálným Východem a přes Pacifik, což 

bude podrobněji hodnoceno v následující kapitole. Je však účelná i na kratší 

vzdálenosti. 
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                  Graf 1: Hlavní kategorie přepravovaného zboží v roce 2003  
                  (celkem 144  bilionů tkm) 

                      Zdroj: Clancy a Hoppin (2004) The Merge Global 2004–2008, cit. Rodrigue  
                       (2004–2008) 
 

 

2.6   Sociální a ekonomické přínosy letecké dopravy 
  

 Jak již bylo zmíněno, letecká doprava  pozitivně zasahuje svou působností do 

mnoha odvětví. Mezi hlavní přínosy letecké dopravy společnosti patří: řízení 

ekonomického a sociálního vývoje, spojování lidí, zemí a kultur, zajištění přístupu ke 

světovým trhům, vytváření obchodu a cestovního ruchu a spojení mezi  rozvojovými          

a rozvinutými zeměmi. Letecký průmysl vytváří pracovní příležitosti prostřednictvím 

kterých má přímé, nepřímé, indukované a katalytické vlivy na své prostředí. Přímé vlivy 

jsou takové, kdy letecký průmysl sám generuje práci a ekonomickou aktivitu 

(zaměstnanci leteckých společností, letišť, managementu, dopravní kontroly apod.). 

Mezi nepřímé vlivy patří práce a aktivita dodavatelů leteckému průmyslu (dodavatelé 

paliva, zajišťování IT služeb...). Další skupinou vlivů jsou vlivy indukované, které 

vytváří  zaměstnanci z dvou výše uvedených skupin utrácením  zisků u jiných 

společností. Katalytické vlivy jsou poslední skupinou. Tvoří je práce a příjmy z širšího 

zázemí letiště směřující k dalšímu rozvoji (investice, turismus...).  

  Letiště jsou často nazývány jako “ekonomické motory”. Mají velký vliv na své 

okolí. Vytvářejí strategické výhody, které přivádějí investice do regionu. Se zlepšujícím 

se propojením letiště se železnicí a silniční dopravou se letiště stávají logistickými 
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centry. Tento trend je patrný například na národní úrovni u nizozemského Shiphol 

Mainport.  Jinou možností rozvoje je pojmout okolní města a vytvořit “Business Park” 

(Nice Airport, Hamburk Airport, Cork Airport), ve kterých sídlí obchodní společnosti.  

Letiště rovněž napomáhají vzniku “high tech”clusterů. Nákladní letecká doprava je 

specializovaná na produkty vysoké hodnoty o nízké hmotnosti, proto je využívána 

převážně společnostmi zaměřenými na moderní technologie (komunikace, biochemie 

apod.). Pro tyto firmy je tedy výhodné mít sídlo v blízkém okolí letiště. Jako příklad 

uvádím  Copenhagen Airport, jehož zázemí je atraktivní   z důvodu přítomnosti 

kodaňské univerzity i napojení na ostatní komunikace (ACI 2004). Význam letiště jako 

rozvojového impulsu tedy stále roste a tím pomáhá rozvoji regionu.      

 

 

2.7   Současné problémy letecké dopravy 

 

 Velmi dynamický rozvoj letecké dopravy přináší komplikace spojené s dalším 

rozvojem, se kterými se potýkají světová letiště převážně v Evropě, USA                        

a Asijsko-pacifické oblasti. Jedním z nich jsou nedostatečné kapacitními limity.  

Nedostatek přijatelného prostoru  a případný nárůst ekologické zátěže okolí (hluk, 

emise, zábor plochy) je pro výstavbu nových letišť nebo vzletových a přistávacích drah 

velmi obtížně řešitelný problém (Průša a kol. 2007). Některá letiště, která se nacházejí 

převážně v nových členských státech EU, se potýkají s nevyhovující technickou 

infrastrukturou, což může limitovat další rozvoj letiště. V Evropě je nedostatek kapacity 

nejznatelnější v jádrových oblastech. V trojúhelníku vymezeném Londýnem, centrální 

Francií a Německem nebo Nizozemskem je velice obtížné získat nové letištní kapacity. 

Nabízí se zde několik řešení.  Stavba nových letišť v zázemí jader, zapojení 

regionálních letišť pro příjem mezinárodních letů, vznik nových runwayí a terminálů. 

Příkladem může být  nový terminál otevřený       13. 1. 2006 v Praze Ruzyni a pátý 

terminál otevřený 27. 3. 2008 na londýnském Heathrow. Případným řešením je také 

intenzivnější zapojení menších letišť v zázemí jádrových oblastí. Letiště jako 

Amsterdam Schiphol/Charleroi/Brusel National nebo Frankfurt/Dusseldorf Rhein-Ruh a 

Moenchengladbach Dusseldorf Express/Kolín-Bonn by mohli být zapojeny jako 

efektivní samostatná cílová letiště. Letiště v každé ze zmiňovaných skupin by měla být 

spojena vysokorychlostními vlaky (Hoyle, Knowles 1998). Železniční síť má v dálkové 

dopravě  Evropě klíčové postavení. Železniční spojení jsou více efektivní než letecká 
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doprava, pokud spojují města do vzdálenosti  500 km. Významnou oblastí, která 

omezuje další rozvoj letišť, je kapacita přístupových komunikací. Nyní už nepostačuje 

napojení  na silniční síť. Cestující  jsou  proto stále   povzbuzováni k používání 

železnice  při cestě na samotné letiště. Tím se omezují problémy s kapacitami parkovišť. 

Zvyšování kapacit letišť je tedy komplexní problém, jehož řešení bývá časově a 

operačně náročné.  

 Nejaktuálnějším problémem letecké dopravy se stává neúnosná cena ropy 

(OPEC udává 138 dolarů/barel v polovině července 2008), která může vést  ke krachu 

leteckých společností, rušení méně výnosných letů a  k nevyhnutelnému zdražení 

letenek.  Nejvíce jsou ohroženy  NNLS, u kterých  zisk  z doprovodných služeb není 

stěžejní. Situace je nejvážnější v USA. Evropské letecké společnosti jsou  částečně 

zvýhodněny nízkou cenou dolaru. Naopak ze současné krize těží společnosti z Perského 

zálivu (Sůra 2008g). Dosavadní rozložení letecké dopravy na globální úrovni není tedy 

neměnné a může být      v budoucnosti odlišné. 

 
 

2.8   Letecká doprava a životní prostředí 
 

 
 Podobně jako jakékoli jiné hospodářské činnosti, letecká doprava má vliv na životní 

prostředí.   V přepočtu na jednoho pasažéra a kilometr má letecká doprava největší 

spotřebu paliva. Obecně je platné, že letecká doprava na vzdálenost 500–1000 kilometrů 

má přibližně trojnásobně větší emise oxidu uhličitého na jednoho cestujícího než 

vysokorychlostní železnice. Při stálém růstu letecké dopravy vznikají  obavy                        

z pokračování negativního působení tohoto odvětví na životní prostředí. Ekologické 

zatížení působené leteckou dopravou je vnímáno především na letišti a v jeho blízkém 

okolí. Ekologické dopady jsou také limitujícím faktorem zvyšování letištních kapacit. 

Nejvíce vnímaných negativních dopadů je hluk, který produkují letadla i pozemní 

mechanismy na letišti. ICAO zavedla hlukové kategorie letadel, poplatky a omezení 

vedoucí ke zlepšení situace (např. zákazy nočních stratů a přistání na některých 

letištích). Dalším negativně působícím vlivem je znečišťování povrchových a 

podzemních vod způsobený únikem kapalin používaných   k údržbě letadel a letišť. 

Moderní letiště jsou již vybavena účinným monitoringem. Nejvážnějším problém 

představují trendy emisí skleníkových plynů z letadel. Letadla se  v největší míře 

podílejí na znečišťování během letu v horních vrstvách atmosféry. Při provozování 
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letecké dopravy jsou produkovány zejména oxid uhličitý (CO2), zplodiny oxidů dusíku 

(NOx) a vodní páry. Na světových emisích se letadla podílejí zhruba 3,5 % (Průša a kol. 

2007). Nejlepší pobídkou pro letecké společnosti ke snížení emisí je vysoká cena paliva 

(IATA 2008). Rekordní ceny ropy , které se stále zvyšují, motivují letecké společnosti 

hledat další řešení úspor paliva. Kerosin tvoří u některých společností až 40 % všech 

nákladů. Již nyní testují největší výrobci letadel (Airbus a Boeing) stroje na bio palivo a 

vodíkové články. Ke snížení zátěže pomůže  rovněž efektivnější řízení letového 

provozu. Již nyní je prostor nad Evropou velmi hustý.  Vznikají větší a větší zpoždění. 

Letadla jsou tak nucena čekat před ranvejí  nebo kroužit nad letištěm  a vyčkávat na 

povolení ke startu i stání a pálí tak tuny leteckého benzinu zbytečně (Sůra 2008). 

Vylepšení v oblasti letového provozu má potenciál ke snížení pohonných hmot         o   

6–12 % (ATAG 2008). Převážně letecké společnosti hledají možnosti, jak ušetřit na 

palivu. Možností se nabízí několik. Podle vedoucího společnosti SkyEurope Jasona 

Bittnera snížení rychlosti letadla o několik kilometrů vede až ke 3% úspoře paliva. 

Moderní navigační systém umožňující plynulý pokles a přiblížení, vypnutí jednoho 

motoru, lehčí náklad, výkonnější motory nebo letadla vyrobená z lehčích materiálů  to 

vše umožní snížení spotřeby paliva (Sůra 2008f). Řešení otázek spojených s růstem 

negativního vlivu letecké dopravy na životní prostředí je komplexní problém vyžadující 

spolupráci odborníků. 
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  3  Charakteristika světové letecké dopravy 
    

 Tato kapitola je věnovaná letecké dopravě na makroregionální úrovni. Nejdříve 

jsou stanoveny makroregiony letecké dopravy. Následuje hodnocení zastoupení každého       

z nich na světovém trhu letecké dopravy v období vymezeném dostupnými daty. Pokud   

odborníci mluví o této dopravě,  tématem je poměrně často její růst popř. pokles. Vývoji 

poptávky po osobní i nákladní letecké dopravě se věnuji hlavně proto, že ze „křivky 

růstu“  je možné vyčíst, jak  senzitivně každý ze světových trhů reagoval na významné 

události.  Změny ve výkonech letecké dopravy v čase jsou ovlivněny několika faktory. 

Proto se zabývám jak současným stavem, potenciálem pro další rozvoj regionu tak  také 

charakteristikou základních znaků letecké dopravy v jednotlivých regionech, aby vše 

bylo dáno do  správného kontextu. 

 ICAO  rozděluje svět do šesti makroregionů, které se liší  rozlohou, populační 

základnou a také fyzicko-geografickými a socioekonomickými podmínkami. Pro tuto 

diplomovou práci jsem převzala právě tuto regionalizaci (obr. 6).  

        
       Obr. 6: Makroregiony světa podle ICAO  
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         Zdroj: upraveno podle ICAO  
 
 Korelace s bohatstvím vede k tomu, že prostorové rozložení poptávky po letecké 

dopravě není rovnoměrné. V mezinárodní letecké dopravě proto dominují regiony,            

ve kterých se nacházejí nejbohatší země světa. Tyto regiony (Severní Amerika, Evropa                           
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a Asijsko-pacifický region) ležící převážně na severní polokouli tvoří hlavní osu letecké 

dopravy (Hoyle, Knowles 1998). Letecká doprava  zde vykazuje  vysokou intenzitu            

a výkony dosahují 89 % celkových světových výkonů (ICAO 2004). Periferii tvoří, přes 

značný populační potenciál  a fyzicko-geografické podmínky vhodné pro rozvoj letecké 

dopravy, region Latinská Amerika a Afrika. Střední východ má v leteckém dopravním 

systému speciální postavení. Ve sledovaném období deseti let  nedošlo k výrazné změně 

podílu  regionů na trhu (tab. 2). Mírný nárůst zaznamenal region Střední východ                  

a Asijsko-pacifický region. 

        
Tab.  2: Procentuální podíl regionů na světových výkonech osobní  a nákladní  
letecké dopravy 

region  osobní  letecká doprava 
1994        2004 

nákladní  letecká  doprava  
1994           2004 

Evropa 25,00 26,73 28,70 26,31 
Afrika 2,24 2,18 1,82 1,45 
Střední východ  2,95 4,30 4,12 5,52 
Asijsko-pacifický r. 23,48 26,26 31,85 34,53 
Severní Amerika 41,29 36,23 28,93 28,25 
Latinská Amerika 5,05 4,27 4,60 3,25 

 Zdroj: ICAO 

 
  Vzájemné propojení regionů  v roce 2007 znázorňuje obr. 7. Jako zdroj dat jsou 

použity statistiky IATA udávající počet zakoupených letenek na mezinárodních letech. 

Regionalizace této organizace je podrobnější než regiony stanovené ICAO. Zdůrazňuji, 

že zde není zahrnuta vnitrostátní doprava. Proto je  např.    v regionu Severní Amerika  

počet cestujících „pouze“ 19,5 mil. Tato suma tedy zahrnuje jen mezistátní lety mezi 

USA a Kanadou. Před samotným hodnocením současného stavu mezinárodní letecké 

dopravy je potřeba připomenout odlišné předpoklady každého regionu pro její plné 

využití. Obrázek z důvodu nedostupnosti dat neumožňuje sledovat vývoj intenzity 

propojení regionů. Nejvyššího počtu přepravených cestujících dosahuje mezinárodní 

doprava v Evropě, kde mnoho států předurčuje její silné postavení. Asijský region je 

charakteristický velkými objemy cestujících jak na vnitroregionálních, tak 

meziregionálních linkách. Potenciál letecké dopravy tkví ve velkém počtu obyvatel, 

mnoho států má také ostrovní charakter. Podle předpokladu je mezinárodní letecká 

doprava rozvinuta slaběji mezi regionem Afrika, Austrálie a Jižní Amerika. 
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 3.1 Hodnocení poptávky po letecké dopravě v letech 2000–2007 
 

 Poptávku po letecké dopravě je možné vysvětlit jako tempo růstu ovlivněné 

mnoha faktory. Cílem této části kapitoly je sledovat právě toto tempo mezi rokem 2000 

a 2007 a  zjistit, zda  vyšší dynamiky rozvoje dosahuje osobní  nebo nákladní letecká 

doprava.  

  Graf 2 zaznamenává  vývoj poptávky po mezinárodní pravidelné osobní                  

a nákladní letecké dopravě. Výchozím bodem je rok 1999, kdy výkon osobní letecké 

dopravy činil 2 625 bilionů oskm a výkon nákladní letecké dopravy 108 bilionů tkm 

(Rodrigue 2006).  Při jeho sledování zjistíme, že poptávka po tomto druhu dopravy ve 

sledovaném období  plynule stoupá. Růstové křivky vztažené k letecké dopravě nejsou 

tak plynulé jako křivka HDP. Jak je patrné, letecká doprava citlivě reaguje na události 

ve světě. Některé z nich měly značně negativní vliv na plynulost růstu a  způsobily 

výrazné výkyvy poptávky. I když byly ztráty v celoročních výkonech poměrně rychle 

vyrovnány, následky nesou regiony Severní Amerika, Evropa a Asijsko-pacifický region 

ještě dnes (Šlehofer 2006, s.47). Těmto událostem se stručně věnuji níže a to u osobní     

i nákladní letecké dopravy.  Dlouhodobý trend vývoje je pozvolný růst poptávky. 

 

          Graf  2: Poptávka po letecké dopravě v letech 2000–2007 (1999=100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zdroj: IATA, Poznámky: oskm–osobokilometry, tkm–tunokilometry, HDP–hrubý domácí  
            produkt 
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 Nákladní letecká  doprava je klíčovou součástí leteckého průmyslu a je úzce 

spojena se světovým obchodem a globalizací. Průměrný růst nákladní letecké dopravy 

koreluje s růstem světového obchodu. Stále však čelí velké konkurenci v podobě  

kontejnerové námořní přepravy a to i u produktů vysoké ceny a rychlé spotřeby, tedy          

u klíčových produktů nákladní letecké dopravy. Velké rozdíly v růstu poptávky jsou na 

úrovni regionů a také jednotlivých přepravních společností. Výkony nákladní letecké 

dopravy jsou velmi nerovnoměrně rozděleny mezi regiony (graf  3). Za období deseti let 

(1994–2004) se světové výkony zvýšily přibližně dvojnásobně. V roce 2007 výkon 

světové nákladní dopravy činil 145,2 bilionů tkm (IATA 2007). 

   
   Graf 3: Výkon pravidelné mezinárodní  nákladní dopravy v období 1994–2004 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Zdroj: ICAO 
 

 Detailnější přehled o vývoji poptávky  je pravidelně vydáván organizací IATA 

(viz příloha 3.2). Sledované  období je od  dubna 2000 do dubna 2008. Výkony jsou      

v tomto grafu hodnoceny měsíčně! Jak napovídá právě zmíněný graf, mezi hlavní 

události, které měly vliv na pokles poptávky byly reakce na události 11. 9. 2001    

propuknutí nemoci SARS  v Asii,  obavy z jejího šíření a válka v Iráku v roce 2003. 

Rok 2004 byl ve znamení  velkého růstu poptávky ve všech regionech  (růst o  13,4 %), 

zatímco v první polovině roku 2005 poptávka oslabila sílící konkurencí v podobě 

námořní dopravy a sníženou poptávkou po sektorech IT a procesorech. Ve druhé 

polovině roku 2005 růst dosáhl 5,5 % z důvodu zvýšení požadavků v klíčových  
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asijských a severoamerických trzích. Oslabení klíčových trhů v Evropě a Asii, vysoká 

cena ropy  a silná konkurence námořní dopravy byly překážkou růstu v roce 2006. Rok 

2007 přinesl slabý růst (4,3 %) nákladní letecké dopravy způsobený několika faktory 

mezi které patří růst cen ropy  a konkurence námořní kontejnerové dopravy nejen na 

tradičně krátkých vzdálenostech, ale i na dlouhých trasách. Předpověď na období 2007–

2011 (IATA 2007), založená na průzkumu leteckého průmyslu předpokládá pokračující 

růst během následujících let. Avšak očekávaná výše růstu bude oproti 6,92 % průměru z 

let 2000–2007 pouze 4,8 %. Důvodem je oslabená globální ekonomika a zvyšující se 

cena ropy.  

 
 Osobní letecká doprava výrazněji reaguje na události ve světě (příloha 3.3), 

protože je  více ovlivněna chováním cestujících. Ve vymezeném období došlo  k 

velkému poklesu tempa růstu v roce 2001 (první pokles od roku 1991). Tento rok byl 

nejhorším rokem  v historii letecké dopravy. Útoky muslimských radikálů na newyorská 

''dvojčata''  zapříčinila prudký pokles v poptávce způsobený pochopitelným strachem 

cestujících po opakování útoků. Cestující na kratší vzdálenosti dali přednost železniční 

a silniční dopravě. V důsledku této skutečnosti došlo ke zpřísnění bezpečnostních 

opatření na letištích. V roce 2002 bylo tempo růstu ještě stále pomalé, cca 0,6 %. Rok 

2003 opět nepřinesl očekávaný růst. Pokles začal v únoru a nejnižších hodnot dosáhl v 

květnu. Byl zapříčiněn válkou        v Iráku v březnu a epidemií SARS  v dubnu až 

květnu. Všechny regiony ovšem nebyly zasaženy stejně. Nejvíce byl postižen region 

Severní Amerika a Asijsko-pacifický region, které zaznamenaly růst  až koncem roku. 

Ostatní regiony měly pozitivní bilanci již od léta. Rekordního růstu  15,3 % dosáhla 

osobní letecká doprava v roce 2004. Turisté redukovali svou odloženou poptávku z 

minulých let a byly překonány obavy z hrozící epidemie SARS. V roce 2005 tedy 

muselo dojít k určitému zmírnění tempa růstu  v mezinárodní letecké dopravě osob na 

pravidelných linkách. V roce 2006 byla  poptávka 5,9 %, jen region Latinská  Amerika a 

Střední východ zaznamenaly  větší růst (IATA 2006). V budoucích letech se očekává 

stále silná poptávka po osobní letecké dopravě, i když průměrný roční růst klesne podle 

předpovědi IATA (2007) na 5,1 %.Výkony osobní letecké dopravy jednotlivých regionů 

jsou znázorněny v grafu. V roce 2007 dosáhl světový výkon 2340 bilionů oskm. 
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  Graf  4: Výkon pravidelné mezinárodní  osobní dopravy v období 1994–2004 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zdroj: ICAO 

 
 

  Tempo růstu letecké dopravy v jednotlivých regionech je odlišné. Procentuální 

nárůst přepravených osob a zboží uvedených v tab. 3  uvažuje období osmi let.  

Vypočtené hodnoty tedy pracují s krajními body grafu. Ukazují celkový trend  rozvoje 

letecké dopravy za dané období, ne však reakce v poptávce po letecké dopravě na 

události ve světě.  

 

        Tab.  3: Růst poptávky po letecké dopravě mezi rokem 2000 a 2007  
        (rok  2000=100%) 

region  osobní doprava (%) nákladní doprava (%) 
Evropa 136 115 
Afrika 156 117 
Střední východ 238 213 
Asijsko-pacifický region 145 149 
Severní Amerika 145 151 
Latinská Amerika 112 121 
svět 155,3 142,5 

         Zdroj: IATA, výpočet autorky 
 
 Jelikož jsou data jsou získaná výpočtem z nejaktuálnějších grafů dostupných na 

internetových stránkách IATA, mohlo při těchto výpočtech dojít k  chybám  (nejvíce      
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v řádu desetin procent) způsobeným autorkou. Je nutné také uvažovat nekompletnost 

statistik IATA, protože některé nízkonákladové letecké společnosti nejsou členy IATA. 

Statistiky přesto zahrnují data od 94 % leteckých společností, které zajišťují pravidelnou 

mezinárodní leteckou přepravu.  

 Každý region reagoval na měnící se podmínky rozvoje letecké dopravy jiným 

způsobem. Krizemi (11. 9. 2001 a válka v Iráku v roce 2003) byly nejvíce postiženy  

makroregiony, které jsou ze zahraničněpolitického hlediska orientovány na politiku USA 

a válku proti teroru (Severní Amerika, Evropa, některé státy Asijsko-pacifického  

regionu) (Šlehofer 2006, s.48) Vzájemné porovnání vývoje poptávky v regionech  

můžeme vidět na grafu  5 (osobní doprava) a  6 (nákladní doprava). 

 

Graf  5: Růst poptávky po osobní letecké dopravě podle regionů (rok 2000=100%) 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: IATA, výpočet autorky 
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Graf 6: Růst poptávky po nákladní letecké dopravě dle regionů (rok 2000=100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Zdroj: IATA, výpočet autorky            

 

 

 
 Zdroj: IATA, výpočet autorky 

 

Tempo růstu  světové letecké osobní dopravy je ve vymezeném období  (2000–2007) 

větší (155,3 %, průměrný roční růst činí 6,92 %)  než  tempo růstu  nákladní 

letecké dopravy (142,5 %, průměrný roční růst je 5,31 %). Poptávka po letecké 

dopravě není ve všech regionech stejná a reaguje na ekonomické a politické 

události ve světě. Nejdynamičtěji  rozvíjejícím se regionem je Střední východ 

(osobní doprava – 238 %, nákladní doprava – 213 %). I přesto, že regiony 

Latinská Amerika a Afrika zaznamenaly  růst poptávky, výší výkonů zůstávají  

periferií  letecké dopravy.  
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3.2 Makroregionální diferenciace letecké dopravy 

 
 

3.2.1   Afrika 
 
 

  Region je vymezen  kontinentem Afrikou. Letecká doprava je zde slabě 

rozvinuta. Přestože jsou pro rozvoj příznivé fyzicko-geografické podmínky (např. velké 

vzdálenosti, překážky v podobě tropických deštných lesů či pouští, které omezují 

existenci konkurujících druhů dopravy), limitujícím faktorem je zde chudoba a politický 

či etnický neklid. Letecká doprava je velmi rozdílná v různých částech Afriky, proto je 

pro potřeby letectví často členěna na severní, subsaharskou a jižní. Na světových 

výkonech se  v roce 2004 podílela minimálně (osobní d.–2,18 %, nákladní 1,45 %)         

a tento podíl za sledované období deseti let klesal. Mezikontinentální doprava  má 

převážně severo-jižní směr a většina je tvořena příjezdovým cestovním ruchem               

z Evropy  do turistických destinací při pobřeží Středozemního moře  (Egypt, Tunisko, 

Lybie, Alžírsko, Maroko).  Růst poptávky po letecké dopravě je spojen s rozvojem 

cestovního ruchu, což je nejvíce patrné v  samozřejmě severní,  ale také jižní                   

a východní Africe, kde jsou aktraktivitou národní parky. 

 Oblast severní Afriky je  orientována na Evropu (Londýn) a Střední východ 

(Dubaj). V severní Africe je největším uzlovým letištěm Káhira (obr. 8), které poskytuje 

spojení především do ostatních arabských států Afriky, Středního východu a také do 

Evropy.Vnitrostátní  letecká doprava je obecně limitována na obchodní a oficiální cesty. 

Kromě JAR (dominantní uzlové letiště je zde Johannesburg) je síť linek málo rozvinuta 

(Tolleye, Turton 1995).  Typickým znakem pro africkou leteckou dopravu je zastaralá 

flotila a vysoká nehodovost. V Africe mnoho leteckých společností zůstává ve státním 

vlastnictví a je omezeně zapojena do globálního leteckého systému (Hoyle, Knowles 

1998). Začínají se však objevovat snahy o vytvoření  liberálnějšího prostředí. Příkladem 

je deklarace Yamoussoukro přijatá v srpnu 2000  za účelem urychlení liberalizace                   

a umožnění přístupu dopravců na africký trh (Airbus 2006). První NNLS vznikly v JAR        

a Keni (Francis 2006).  Potenciál pro rozvoj letecké dopravy je zřejmý. Podle 

předpovědi IATA (2007)  ekonomický vzestup zemí, vstup NNLS na africký trh,   
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zavádění nových  tras a  navýšení přepravních kapacit   dokazuje  sílící leteckou 

dopravu. Oproti ostatním rozvíjejícím se regionům však  nebude dynamika rozvoje  tak 

markantní. 

      Africký region, kde se objemy letecké přepravy v roce 2007  pohybovaly kolem     

75 bilionů oskm a 1,8 bilionů tkm, vykazuje od roku 2005 nadprůměrný růst v poptávce 

po osobní i nákladní letecké dopravě. Tento růst byl způsoben posilujícími 

ekonomikami         a liberalizací trhu  v některých částech kontinentu. Podle předpovědí 

IATA  se v roce 2008 očekává   oslabení trhu. Dojde tedy i ke znatelně mírnému nárůstu 

(3 %). 

 

 Obr. 8: Letecká síť společnosti Egyptair s uzlovým letištěm v Káhiře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: upraveno podle http://www.airlineroutemaps.com 

 

 
3.2.2   Latinská Amerika 

 
 Do tohoto regionu je zařazena Jižní a Střední Amerika a Karibská oblast. Z pohledu 

světové letecké dopravy tvoří periferii, i když ostrovní část Střední Ameriky má 

vzhledem       k četnosti mnoha ostrovů a atraktivnosti pro cestovní ruch velký potenciál 

pro  rozvoj letecké dopravy. Také členitý reliéf  Jižní Ameriky a omezená konkurence 

jiných možností dopravy umožňuje využívání letecké dopravy. Socioekonomická 

situace však nedovoluje plně využít tyto předpoklady.  Podíl na světových výkonech byl 

v roce 2004 proto pouze 4,27 % u osobní a 3,25 % u nákladní dopravy. Spolu s Afrikou  
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sdílí leteckou síť zformovanou politickým ekonomickým diktátem koloniálních zemí. 

Nejintenzivnější je letecká doprava v Brazílii a Karibské oblasti, která má silné vazby 

na Severní Ameriku (Hoyle, Knowles 1998).    V Brazílii,  s navzájem vzdálenými hustě 

obydlenými oblastmi, vznikaly první NNLS v tomto makroregionu (Francis 2006). 

Mezinárodní doprava do USA    a Kanady je  převážně řízena  velkými americkými 

společnosti. Američané využívají blízkost této oblasti jako cílové destinace svých 

dovolených. Vazby Jižní Ameriky se Severní jsou již slabší. Důvodem je mj. vzájemný 

antagonismus levicových vlád Jižní Ameriky a USA. Evropa nabízí spoje převážně z 

Madridu, Lisabonu a Frankfurtu nad Mohanem. Vysoká nehodovost odráží nedostatek 

financí na rozvoj letecké dopravy. Letecký trh je charakterizován pokračující plynulou 

liberalizací. Posledním krokem bylo přijetí dohod o využívání pěti leteckých svobod 

mezi Brazílií, Argentinou, Chile a Peru. Mezitím  Salvador, Guatemala, Honduras       a 

Nicaragua učinili krok k vytvoření jednotného leteckého  trhu ve Střední Americe. 

Cílem jsou volnější celní a imigrační kontroly. Takovéto kroky podpoří růst poptávky po 

letecké vnitro- a meziregionální  dopravě (Airbus 2006). Tento region je silně vázán na 

region Severní Ameriky, což se projevuje také v letecké dopravě. 

 Přepravené objemy  byly v roce 2007 66 bilionů oskm a 3,48 bilionů tkm.          

V roce 2001 byl latinskoamerický trh ovlivněn krizí  po 11. září v Severní Americe         

a pokles v poptávce po osobní letecké dopravě činil 13,5 %. U nákladní letecké dopravy 

činil pokles 13 %. V následujících letech měl tento region jedny z nejlepších výsledků   

v osobní   i nákladní letecké dopravě. Nejsilnějším rokem byl rok 2004, kdy růst dosáhl 

rekordních  24,8 % u osobní a 26,8 % u nákladní letecké dopravy. Další krize postihla 

region v roce 2006. Restrukturalizace průmyslu měla negativní dopad i na leteckou 

dopravu. Následoval pokles o 2,4 %. Sílící ekonomiky  podporují růst letecké dopravy   

a Latinská Amerika je dnes region s největším růstem v letecké dopravě.                       

V následujících letech bude relativně malý  růst odrážet nižší růst na klíčovém trh           

v Severní Americe a v regionu samotném (IATA). 

 

3.2.3   Střední východ 
 

 Nejmenší  ze všech regionů je vymezen jihozápadní Asií. Má výhodnou  polohu 

mezi Evropou a regionem Asijsko-pacifickým, i když je ovlivněn politickým                        

a náboženským neklidem. Malá populační základna je dalším z limitujících faktorů 

rozvoje letecké dopravy. Přesto má region větší podíl na světové letecké dopravě než 
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Afrika a Latinská Amerika. Místní letiště byla důležitou zastávkou mezi Evropou a Asií, 

ale modernější letadla umožnila přelety bez mezipřistání v tomto regionu. Proto byl 

Střední východ  izolovaný od hlavních mezinárodních letů (Hoyle, Knowles 1998). 

Vysoce liberalizovaná obchodní strategie orientované na růst, dynamická ekonomika       

a visionářská infrastruktura přinesly regionu prosperitu letecké dopravy. Podnikatelské 

prostředí je atraktivní pro obchodníky a také pro turisty. Region, který  těží z blízkosti 

rychle se rozvíjejících trhů (Ruska, Indie a Východní Evropy),   je nazýván   ''klíčový 

centrem'' mezinárodní letecké dopravy (obr. 9). Nejvýznamnější místní letiště se nachází            

v Dubaji (Airbus 2006). Za poslední dekádu se vyvinulo ve světový „hub“ mezinárodní 

dopravy. Teprve v roce 2007 se s 33,4 mil. umístila  mezi třiceti letišti  s největším 

počtem přepravených cestujících. Dosáhla mezi nimi nejvyššího nárůstu oproti 

předchozímu roku (19 %).  V roce 2004 v této oblasti začaly operovat první NNLS 

zaměřující se na tento region a Severní Afriku (Francis 2006).  Zvyšují se kapacity 

letadel, vznikají nové trasy a intenzivnější propojení převážně s Evropou a severem 

Afriky, jehož státy jsou nábožensky blízké státům Středního východu. I přesto, že  

vnitroregionální rozvoj letecké dopravy ovlivňován stále trvajícím napětím mezi 

Izraelem a muslimskými státy, dosahuje významného růstu poptávky.  

 Střední východ je nejrychleji rostoucím regionem. Jediná krize, která více 

postihla region ve sledovaném období byly události 11. 9. 2001. Složitá situace, napětí   

v Iráku a obava o bezpečnost měly negativní vliv na poptávku po turistických 

destinacích. Následující roky byl růst jak osobní tak nákladní dopravy vždy  

nadprůměrný. Země Středního východu relativně profitovaly z nárůstu cen ropy             

a ropných derivátů, což všeobecně posilovalo jejich ekonomiku. Důvodem růstu 

poptávky bylo také otevření nových leteckých tras a zvyšování kapacit pro přepravu. 

Roční výkony tvořili v roce 2007 192 bilionů oskm a 10,2 bilionů tkm (IATA). 

                    
                     Obr. 9: Letecká síť společnosti Emirates 
       
 
     
 
 
 
 
 
 
                          Zdroj: www.airlineroutemaps.co,m 22.6.2008 
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3.2.4   Asijsko-pacifický region  
 

 V regionu vymezeném jižní, jihovýchodní a  východní Asií,  Austrálií a Oceánií 

je letecká doprava velice významná již z důvodu fyzicko-geografických. Mnoho států se 

nachází na ostrovech (př. Indonésie, Japonsko a svých charakterem také Austrálie) a 

kromě letecké   a námořní dopravy je spojení s okolními zeměmi nemožné. V regionu se 

nacházejí země různé ekonomické úrovně. Na jedné straně bohaté Japonsko a Jižní 

Korea       a na straně druhé chudý Bangladéš. Vytváří spolu s  regionem Evropa a 

Severní Amerika  hlavní osu letecké dopravy. Letecká doprava se zde rozvíjí nejrychleji 

(tab. 2). Podílí         se 26,6 % na světových výkonech osobní letecké dopravy  a 34,56 

% na  dopravě nákladní. Ostatně nákladní doprava má zde významné postavení. Podle 

organizace ACI se mezi třiceti nejvýkonnějšími letišti, z pohledu počtu přepravených 

nákladů,  dvanáct  nachází právě  v tomto regionu (viz příloha 3.1). Letiště jako Honk 

Kong a Soul Inchon se na předních místech této tabulky vyskytují již dlouhou dobu. 

Ovšem nejdynamičtěji se rozvíjejí čínská  letiště jako Šanghai, Peking a Kanton. 

Nákladní doprava v regionu těží převážně ze specializace na cenné a technologické 

komodity, tedy zboží na které je letecká doprava specializovaná. Asijsko-pacifický 

region je dobrým příkladem propojení cestovního ruchu a letecké dopravy. Kvůli 

rozvoji cestovního ruchu vznikají sekundární letiště jako Penang, Bali a Phuket. Letecká 

síť je nejhustější v ostrovních oblastech.  

  

 Nejvýznamnější centra osobní letecké dopravy (viz  příloha 3.1) byly v roce 

2007 Tokyo (mezinárodní letiště spolu Naritou vykazují 102,5 mil. přepravených 

cestujících), Peking (53,7 mil.) a Hong Kong (47 mil.). Tokyo je dopravní křižovatkou 

mezi Severní Amerikou a Asií. Významným centrem je Singapore ležící na tradiční 

východo-západní trase mezi Evropou a Austrálií. Roste také význam jiho-severní trasy  

s centrem v  Honk Kongu propojující  Austrálii se západo-pacifickou oblastí (Hoyle, 

Knowles 1998). V souvislosti s růstem letecké dopravy byla v 90. letech otevírána  nová 

letiště na ose Tokyo–Singapore (Hirošima, Kansai u Ósaky, Honkong, Kuala Lumpur, 

Soul atd. (Hampl 1996).  

 Silné postavení zaujímá Čína a Indie, které se stávají hnacím motorem regionu. 

Rozmach letecké dopravy v Číně je spojen s  deregulací v roce 2003, růstem příjmů 

obyvatel a  samozřejmě velkou populační základnou. Stoupl zájem nejen o lety 
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mezinárodní (60 % letů směřovalo do Evropy, 30 % do Severní Ameriky), ale také              

o vnitrostátní.  Nákladní doprava rovněž zaznamenává dynamický rozvoj, který spočívá                        

v přechodu  na komodity o vyšší ceně a nižší hmotnosti. Tato změna se projevila také ve 

frekvenci letů. Pro dovoz strojního zařízení do Číny je nutná větší hustota letů, zatímco 

export  cenného zboží  zvýšení počtů letů nevyžaduje. Druhým nejdynamičtější trhem  

se stává Indie. V této zemi, kde má  silné postavení železniční doprava,  byla do roku 

2003 letecká doprava  omezována.  Deregulace po tomto roce urychlili vznik nových 

leteckých společností. Následné snížení cen iniciovalo růst zájmu ze stran cestujících, 

který mezi lety 2003 a 2005 dosáhl 20 %. V porovnání s Čínou nebyl rozvoj letecké 

dopravy tak explosivní. Součástí regionu je rovněž Austrálie, kde byla liberalizace 

letecké dopravy doprovázena velkým růstem turismu a to hlavně ve více izolovaných 

městech jako Petrh     a Cairns. Významnou pozici má vnitrostátní doprava,  která 

umožňuje spojení odlehlých farem i vzdálených měst (Sydney, Melbourne, Brisbane).  

 Podle Francise (2006) má makroregion výborné podmínky pro rozvoj NNLS 

(ekonomický a demografický růst mnoha zemí, přeplněná uzlová letiště a nevytížená 

regionální letiště). První NNLS vznikly v Malajsii, Singapuru a Thajsku. 

 Hlavním potenciálem  regionu je 3,5 bilionů klientů, růst střední třídy, ochota 

platit za cestování vyšší částky a  celkový posun od ''světového producenta'' ke 

''světovému spotřebiteli''. Vyspělé ekonomiky budou profitovat z blízkosti Indie a Číny, 

rozvoj vnitroregionální letecké  dopravy tak bude dynamičtější než doprava 

meziregionální (Airbus 2006). 

 Vývoj  růstu poptávky po letecké dopravě byl poznamenám několika krizemi ve 

světě, ale především v regionu samotném. Obnova letecké dopravy po útocích na World 

Trade Center v USA v roce 2001 byla nejsilnější právě v tomto regionu. Po prudkém 

poklesu poptávky z důvodu války v Iráku v březnu 2003 následoval pokles zapříčiněný 

epidemií SARS v dubnu až květnu 2003. Z těchto krizí se region začíná vzpamatovávat 

koncem roku 2003. Rok 2004 a 2005 jsou ve znamení růstu, i přesto že část regionu 

ochromila tsunami v prosinci 2004. Pokračující růst v následujících letech bude 

zajišťovat ekonomická expanze Číny, Indie a tzv. asijských tygrů (Thajsko, Indonésie 

apod.) a tedy otevření velkých trhů, spíše než vyrovnání poklesu Japonska (IATA 2007). 

Výkon letecké dopravy činil v roce 2007  732 bilionů oskm. Významné postavení má v 

tomto regionu nákladní doprava (66 bilionů tkm), která tvoří 45 % světové nákladní 

letecké dopravy a její zastoupení bude nadále posilovat  v důsledku  ekonomického 

růstu regionu. 
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3.2.5   Severní Amerika 

 
 
 Region je tvořen USA a Kanadou, tedy státy patřící k nejvyspělejších na světě.  

Podmínky pro rozvoj letecké dopravy jsou zde velmi příznivé. V USA velká populační 

základna, rozloha státu a vyspělost ekonomiky daly vznik silnému postavení vnitrostátní 

dopravy, která tvoří 75,2 % celkového výkonu státu (obr. 9). Domácí letecká síť  je 

nejhustší, nejfrekventovanější a dosahuje největších výkonů právě  v USA. Kanada             

a USA mají  nejvyspělejší a největší letecký trh, což se projevuje nízkým růstem letecké 

dopravy, který se pohybuje  pod světovým průměrem. Severní Amerika se podílí na trhu 

osobní letecké dopravy  36,23 % a  28,25  % nákladní dopravy. Oproti roku 1994 tento 

podíl klesá ve prospěch rozvíjejících se regionů (Střední východ a Asijsko-pacifický 

region). Letiště v USA mají dominantní postavení mezi světovými letišti jak v počtu 

přepravených osob, tak v celkovém počtu přepravených tun (viz příloha 3.1). Američané 

jsou zvyklí využívat služeb leteckých společností. V porovnání s Evropou je pro ně 

typická vysoká mobilita. Také struktura motivů cestování je zde specifická. Převažuje 

obchod, ale  podstatnou část tvoří lety za rodinou a přáteli. Jen něco kolem deseti 

procent tvoří lety motivované cestovním ruchem. Konkurence v podobě železniční 

dopravy je  minimální. Do vzdálenosti 1000 km  je významnější silniční doprava (ITA 

2001). Největší centrum letecké vnitrostátní dopravy je  New York. Mezi 25 

nejvytíženějšími trasami  je čtrnáct, které spojují New  York s ostatními letišti, z nichž 

většina  leží na východním pobřeží a na jihu států.  Nejvíce cestujících bylo přepraveno  

v roce 2004  na trase z New Yorku do Forth Lauderdale na Floridě (4,16 mil.) (U.S. 

Census Bureau 2007). Druhým letištěm  největším uzlovým letištěm je Chicago. 

Severní Amerika je intenzivně propojena s Evropou, Střední Amerikou. Podle 

předpovědi, vypracované společností Airbus v roce 2005, poroste v období 2006–2010 

mezinárodní doprava rychleji než domácí. Leteckého spojení s rozvíjejícími se trhy za 

účelem obchodu   bude nutností. V USA je hlavní severo-jižní trasa s Los Angeles–San 

FranciscoSeattle, Minneapolis/St Paul–St. Louis–Atlanta–Miami a New York–Atlanta–

Miami. Západo-východní trasy spojují Californii s Chicagem, New Yorkem, 

Washingtonem  a Floridou přes centrum jako je Denver a Dallas (Hoyle Knowles 1998, 

s. 324). Nejvýznamnější událost pro leteckou dopravu bylo zahájení deregulace a 

privatizace v 70. letech 20. století. Tento krok umožnil vznik  nízkonákladových 

leteckých společností. Fenomén se  
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později rozšířil také do Evropy  a zbytku světa. Klasické letecké společnosti se zaměřily 

na ziskové mezinárodní lety. Tím se otevřel prostor pro NNLS, které se soustředily na 

regionální služby. Se vznikem NNLS se začal vytvářet hvězdicový systém (blíže viz 

kapitola 2.1) 

 Události 11. 9. 2001 měly pochopitelně největší dopad právě na region Severní 

Ameriky a to nejen z pohledu dopravních statistik, ale také z pohledu bezpečnosti 

přepravy. Slabší růst letecké dopravy po roce 2001 byl vystřídán boomem v poptávce po 

letecké dopravě v roce 2004 a pravidelným růstem pohybujícím se kolem 5–6 % za rok 

(IATA 2006). Měsíční objem osobní dopravy dosahoval v roce 2007  504 bilionů oskm       

a nákladní dopravy 25,2 bilionů tkm. Vyspělost trhu a pomalý růst americké ekonomiky 

způsobuje, že region v současnosti vykazuje nejmenší dynamiku v poptávce po letecké 

dopravě. 

 
        Obr.  10: Výkony osobní a nákladní letecké dopravy  v USA roce 2004 podle   
        regionů 

           Zdroj: Air Transport Association 2005 
 

 
 

  3.2.6  Evropa 
 

 Evropa je nejrozsáhlejší region vymezený celou Evropu a  zahrnuje také asijskou 

část Ruska. Letecká doprava je rozvinuta hlavně mezi ostrovními státy (např. silné 

propojení Irska a Velké Británie) a  ve státech s velkou rozlohou a přírodními faktory  

limitujícími rozvoj ostatních typů dopravy (např. Rusko). V roce 2004 se podle ICAO 

podílela  26,73  % na výkonech osobní  a  26,31 % na výkonech nákladní světové 

letecké dopravy. Zatímco u osobní dopravy došlo  od roku 1994 k mírnému nárůst, 

nákladní doprava zaznamenala pokles. Oproti USA (letecké velmoci) je Evropa tvořena  
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mnoha státy s odlišnou kulturou a jazykem, proto existují odlišnosti ve struktuře motivů 

cestování. Lety za obchodem jsou převládajícím cílem cest (43 %, v USA 35 %), 

následují volnočasové aktivity a dovolené (39 %). Na třetím místě jsou návštěvy 

příbuzných a známých 14 % (ITA 2001). Nejintenzivněji je do leteckého dopravního 

systému zapojena západní Evropa, kde se nacházejí nejdůležitější letiště jako Londýn, 

Paříž, Amsterdam a Frankfurt nad Mohanem. Tyto letecké uzly  fungují jako vstupní 

brána do Evropy.  Malé vzdálenosti mezi  městy umožňují existenci konkurence v 

podobě železniční a silniční dopravy.  Vysokorychlostní vlaky (ve Francii, Itálii, 

Německu, Španělsku) odebírají letecké dopravě cestující na dlouhé a středně dlouhé 

trasy. Charterová doprava má, v porovnání s ostatními regiony, význačné postavení. 

Mezikontinentální spoje stále posilují, ale růst zaznamenala doprava také uvnitř Evropy 

a to prostřednictvím nízkonákladových leteckých společností, jež konkurují klasickým 

leteckým společnostem. Využívají také menší letiště v zázemí velkých měst či letiště v 

menších městech, kde je provoz levnější. Tím se stává  síť hustější a letecká doprava 

dostupnější.   Evropa je nejvíce napojena na Severní Ameriku. Posilující ekonomiky 

Asie přitahují stále větší pozornost všech regionů, proto také propojení Evropy                

s Asijsko-pacifickým regionem a Středním východem bude stále intenzivnější. Tradiční 

je turistická propojenost severu a jihu Afriky s Evropou.  V Evropě se stávají nedílnou 

součástí letecké dopravy NNLS, které ji zpřístupňují široké veřejnost. Klasické letecké 

společnosti  se soustředí na hlavní letecká jádra a mezinárodní lety, které jako v USA 

přinášení největší zisky. NNLS využili příležitosti při stupu nových členů do EU. 

Rozšířily svoje pole působnosti i na trhy střední Evropy a dále směřují na východ. 

Součástí regionu jsou republiky (Společenství  nezávislých států), které v minulosti 

tvořily Sovětský  svaz. Bývají někdy vymezeny jako samostatný region.  Od roku 1992 

došlo k  pozitivnímu ekonomickému růstu a také rozvoji letecké dopravy. Obr. 10 

názorně dokazuje, jak  se během třinácti let rozvinula letecká síť.  Důležitou roli v 

dalším vývoji regionu má orientace na Rusko. Mezinárodní doprava vychází z malého 

základu. Nejintenzivněji je region napojen na Asijsko-pacifický region, Střední východ 

a Severní Ameriku (Airbus 2006). Evropská letecká doprava je charakterizována 

výkony 37,2 bilionů/tkm a 864 bilionů oskm v roce 2007. Plynulý růst po krizi 

způsobenou válkou v Iráku v roce 2003 odráží ekonomický růst a posílenou orientaci na 

dlouhé lety do regionu  Asijsko-pacifického a Středo-východního.  
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                       Obr. 11:Rozšiřování letecké sítě ve státech bývalého SSSR 

                        Zdroj: Airbus 2006, Poznámky: trasy do/z Ruska nejsou uvedeny,  
                              znázorněné spoje vykazující více  jak 60 tis.cestujících za rok 
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4   LETECKÁ DOPRAVA V EVROPĚ 

 
 
 Evropa utváří spolu s regionem Severní Amerika a regionem Asijsko-pacifickým 

hlavní osu letecké dopravy. Její  význam mezi ostatními makroregiony stále sílí. 

Následující kapitola je věnována letecké dopravě v rámci EU. Základní charakteristiky 

evropské letecké dopravy jsou již uvedeny v 3.2.6, proto nyní můžeme přejít                       

k hodnocení  letecké dopravy na úrovni států (popř. letišť). Hlavní období, které bude 

sledováno, je čtyřleté (2003–2006). Jeho volba byla prováděna s ohledem na co možná 

nejkompletnější statiky Eurostatu. I přesto, že zvolený časový úsek nezaznamenává 

dlouhodobý vývoj, změny v různých oblastech EU jsou patrné. Měnící se  „vzorec“ 

letecké dopravy v EU je  dokládán  na  počtu letišť různých úrovní, počtu přepravených 

cestujících  pravidelné, nepravidelné i vnitrostátní  osobní letecké dopravy, množství 

přepraveného zboží nákladní letecké dopravy a také na  síle propojení letišť v hlavních 

městech. Důraz je kladen na narůstající význam států, které do EU vstoupily po roce 

2004. 

Zaměřme se nyní na geografickou polohu nejvýkonnější letiště z pohledu 

nákladní  i osobní letecké dopravy. Zjistíme, že většina z nich se nachází v prostoru, 

který je vymezen střední Anglií, Beneluxem, Porýním a pokračuje až do severní Itálie. 

Prochází tedy nejvyspělejšími státy Evropy.  Tato oblast je odborníky nazývána  hlavní 

(primární) ekonomická zóna. Vyznačuje se nejvýznamnější koncentrací společenských                       

a ekonomických aktivit. Na významu nabývá rovněž vedlejší (sekundární) 

geoekonomická osa vymezená spojnicí Kodaň–Berlín–Lipsko–Drážďany–Praha–

Vídeň–Budapešť (Hampl 1996). Z obr. 11 je zřejmé, že většina ze třiceti 

nejvýkonnějších evropských letišť se nachází právě v těchto dvou ekonomických 

zónách. Existuje  tedy zřejmé spojení mezi ekonomickou vyspělostí regionu a 

výkonností letecké dopravy. Růst příjmů je spojený        s tendencí utrácet více peněz za 

dopravu. Obecně lze říci, že poptávka po letecké přepravě roste za normálních okolností  

dvakrát rychleji než HDP   v dané zemi. Pokud nastanou ekonomické problémy, 

poptávka po ní také stejně nebo ještě rychleji klesá (Průša a  kol. 2007).  
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        Obr. 12: Hlavní geoekonomické osy Evropy 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         Zdroj: Eurostat, převzato a upraveno Hampl (1996) 
 
 Ve zvoleném období patřily mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky „pobaltští 

tygři“   a ostatní bývalé socialistické země, které mají pro tento růst potenciál. Naopak 

země Evropy s vyzrálými ekonomikami dosahují hodnot nižších  (Eurostat). Porovnání   

světového růstu HDP s růstem zájmu po osobní a nákladní letecké dopravě je 

znázorněno v grafu 2. Byla prokázána silná korelace mezi  růstem výkonu nákladní 

dopravy  a  růstem HDP (Kasarda et. al 2004, cit. v Zonfag 2006, s.21). Podle Eurostatu 

(2003–2007) byl v některých případech  rozmach nákladní dopravy markantnější než 

růst osobní dopravy (Irsko, Litva, Norsko).  

 

4.1    Vývoj počtu letišť v období 2003–2006 
 

Data pro tuto práci jsem čerpala z Eurostatu, který ve svých statistikách hodnotí 

celkem 678 letišť. Tento soubor zahrnuje letiště mezinárodní, regionální, domácí                 

a „městská“. Je tedy vhodné si tato označení definovat.   



 60

           Domácí letiště slouží pouze pro lety vlastní země. Nemají celní a imigrační 

vybavení, proto nejsou způsobilá k zajištění letů z a do cizích zemí. Tato letiště mají 

krátké vzletové a přistávací dráhy (runway), které jsou vhodné pro menší typy letadel 

sloužící regionální dopravě.  

  Regionální letiště zajišťuje dopravu v relativně malé nebo méně zalidněné 

oblasti. Je určeno převážně k domácí dopravě, i když některá letiště umožňují lety do 

cizích zemí. Evropa je bohatá  zejména na tento druh letišť. Regionální letiště 

představují dilema v EU. Na jedné straně zajišťují potřebnou kapacitu v místech, kde 

hlavní letiště již nemohou uspokojit stále rostoucí poptávku po letecké dopravě. Jejich 

postavení v evropské letecké síti je významnější také vstupem nových leteckých 

společností (převážně NNLS) na trh. Tímto se otevřel přístup větší šíři populace             

k leteckým službám a zvýšila se soutěživost mezi jednotlivými leteckými společnostmi. 

Na druhou stranu regionální letiště nemohou vytvářet takové příjmy, které by pokryly 

jejich výdaje. Některá letiště vznikla přeměnou z vojenských na komerční (Gillen  

2006). 

     Městská letiště mají pouze jednu runway a jsou umístěna ve středu městské 

aglomerace. Musí tedy splňovat mnoho technických kritérií definovaných evropskými 

normami. Tento druh letišť je určen pro malá a střední letadla (Hloušek 2008). 

Evropským příkladem je London City Airport, které je pátým největším mezinárodním 

letištěm  v Londýně (po Heathrow, Gatwicku, Stanstedu a Lutonu). 

Mezinárodní letiště již musí mít  celní a imigrační vybavení k zajištění 

mezinárodních letů. Taková letiště jsou obvykle velká a přizpůsobená velkým letadlům 

určeným pro mezinárodní a mezikontinentální dopravu. Letiště malých evropských 

zemí jako je Malta, Kypr a Lucembursko jsou nazývány také jako mezinárodní.             

V těchto případech má název ''mezinárodní'' již menší význam. Znakem tohoto typu 

letiště jsou také pravidelné mezinárodní lety. Přesná definice mezinárodního letiště tedy 

není jednotná. Mnoho z těchto letišť slouží jako „hub“ nebo místo, kde cestující 

přestupují. Počet mezinárodních letišť přibývá, což je způsobeno rozšiřováním služeb 

regionálních letišť o lety  do cizích zemí.  Typickým příkladem jsou německá letiště 

Frankfurt  Hahn, Dortmund a Münster (Gillen 2006).    

K hodnocení změn v počtu letišť různých úrovní jsem použila členění podle 

Jiřího Průši (tab. 4), které jsem doplnila o jednu kategorii (letiště s výkonem menším 

než 0,2 mil.), aby statistika a hodnocení byla kompletní. Vývoj počtu letišť je                  
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z nedostupnosti dat za delší časový úsek sledován mezi roky 2003 a 2006. I přesto jsou 

zde patrné určité trendy. Nevěnuji se nákladní dopravě, neboť změny v počtu letišť         

v daných skupinách nejsou tak patrné. 

 

                      Tab. 4: Členění letišť podle výkonů 
kategorie odbavení cestující za rok (mil.) 

 hlavní uzlová  letiště    25 a více 
 sekundární uzlová letiště  10,0-24,9 
 velká regionální letiště  5,0-9,9 
 malá regionální letiště  1,0-4,9 
 malá letiště  0,2-0,9 

                      Zdroj: převzato a upraveno dle Průši (2007) 
 

Počet letišť není ve sledovaných zemích stejný. Nejvíce letišť, jak je patrné              

z přílohy 4.1, mají rozlehlé zápodo-evropské země jako Francie (86), Německo (76)           

a Velká Británie (67). Také turisticky atraktivní státy jižní Evropy disponují velkým 

počtem letišť (Španělsko 66, Řecko 43).  Příznivé podmínky pro letecké služby jsou           

v severských státech, kde letecké spojení je mnohdy jediným možným způsobem 

dopravy.  Tuto skutečnost potvrzuje příklad Norska. Kde je z celkového počtu 111 letišť 

62 letišť s odbavenými cestujícími menším než 200 000. Malá letiště tvoří  86,5 %        

z celkového počtu norských letišť. V porovnání rozlohou srovnatelným Polskem      

(66,7 %) je tento rozdíl markantní. Významné je letecké spojení pro ostrovní státy jako 

je Irsko a Kypr. Naopak menším počtem letišť se vyznačují bývalé socialistické země. 

Polsko má pouze 6 letišť, i když je rozlohou srovnatelné s rozlohou Itálie (46 letišť). 

Nyní  se zaměřím na trendy spojené s růstem výkonů letecké dopravy. Podle 

přílohy 4.1, která udává počet  letišť v daných kategoriích, dochází k přesunům mezi 

těmito kategoriemi. Obecným trendem je zvyšování počtu odbavených cestujících              

a tedy změnou letišť ve směru od malých letišť po sekundární uzlová letiště. Kategorie 

hlavní uzlová letiště zůstává  ve vymezeném období neměnná.  Nejzřetelnější je rozdíl        

v kategoriích do objemu 0,2 milionů a malá regionální letiště. Tento znatelný vývoj je 

spojen s „nasyceností“ hlavních uzlových letišť a aktuálním problémem nedostačujících 

kapacit pro stále se zvyšující zájem po slotech. Proto je zájem zaměřen na menší letiště, 

která jsou nejčastěji využívány NNLS. Ve Francii, Itálii, Německu  a Španělsku jsou 

změny patrné i v kategoriích sekundární uzlová letiště a velká regionální letiště.                   
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4.2 Růst osobní letecké dopravy  v Evropě 

 
 
 Vývoj  letecké dopravy v čase je hodnocen také pomocí počtu přepravených 

cestujících. Data, se kterými pracuji v následující části kapitoly, zahrnují pravidelnou, 

charterovou, mezinárodní a vnitrostání přepravu. Časové období je vymezeno lety 2003          

a 2006. 

4.2.1 Pravidelná letecká doprava 
 

 Obr. 13 dokazuje, že dominantními zeměmi osobní letecké dopravy jsou země 

západní, jižní  a severní Evropy, přičemž nejvyššího počtu přepravených cestujících 

dosahují Velká Británie, Německo, Španělsko, Francie a Itálie.  Navzdory malé rozloze 

státu, má Nizozemí v letecké dopravě významné postavení. Země bývalého 

socialistického bloku zřetelně vymezují oblast, kde letecká doprava nedosahuje  velké 

intenzity. 

    
        Obr. 13: Osobní letecká doprava v Evropě v roce 2006 (mil. cestujících) 

         Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty 
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 Sledujeme-li vývoj poptávky po osobní letecké dopravě ve zvoleném období 

(vyjádřeno souhrnně za čtyři roky!), zjistíme, že nárůst byl zaznamenán ve všech  

hodnocených zemích. Nejvýraznější hodnoty byly zaregistrovány v  Polsku,  Lotyšsku  

a  Estonsku (obr. 14). Také u ostatních států bývalého socialistického bloku (Česko         

a Maďarsko, Rumunsko) byl růst nadprůměrný. Jelikož ve sledovaném období došlo      

k intenzivnímu zapojení NNLS  do leteckého trhu zmiňovaných zemí, lze tímto enormní 

růst vysvětlit. Opět se  potvrzuje trend největšího rozmachu letecké dopravy v zemích, 

kde bylo tržní hospodářství nastoleno počátkem 90. let 20. století.  Evropské letecké 

velmoci jako  Francie, Nizozemsko a Velké Británii  již svého „boomu“ letecké dopravy 

dosáhly v minulosti. Lze předpokládat, že tamější trh je tak nasycen, proto je růst 

minimální. 

 

       Obr. 14: Růst osobní letecké dopravy v období 2003–2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty, Poznámky: výchozí je rok 2003, data za Polsko, Rumunsko,     
       Slovinsko jsou dostupná od  roku 2004, za Litvu od  roku 2005 
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 Z pohledu odbavených cestujících byl největším leteckým uzlem Evropy   v roce 

2006 Londýn Heathrow. Patří mezi nejvytíženější letiště světa. Ve stejném roce většího 

počtu odbavených cestujících dosáhlo jen letiště v Atlantě (84,85 mil.) a Chicagu        

(77 mil.) (ACI 2006).  Pokud sečteme počet přepravených cestujících za všecha letiště   

v londýnské aglomeraci (Heathrow 67,72 mil.; Gatwick 34,25 mil.; Stansted 23,7 mil.;  

Luton  9,44 mil. a City 2,35 mil.) výsledkem je enormních 137,45 mil. přepravených 

cestujících ročně.  

 Z grafu 7 je patrná „specializace“ hlavních  evropských uzlových letišť na jednotlivé 

druhy letecké dopravy. Londýnské Heathrow je výrazně orientováno na 

mezikontinentální dopravu, proto je často  nazýváno „bránou do Evropy“. Necelé   3/4   

cestujících, kteří projdou  letištěm Amsterdam Shiphol  cestují vnitroevropsky. 

Vnitrostátní dopravě dominuje Madrid Barajas. 

 

   Graf 7: Evropská letiště  s největším počtem odbavených cestujících v roce 2006 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Zdroj: Eurostat, výpočet autorky 
 
 Severní Evropa je mezi třiceti nejvýkonnějšími evropskými letišti  zastoupena 

Kodaní, Stockholmem  a Oslem, které mají srovnatelné počty odbavených cestujících. 

Letiště Helsinki Vantaa se značným odstupem  dosahuje  12,01 mil. Kodaňské letiště  

má  však jako jediné vhodnou navazující infrastrukturu  a umožňuje spojení se světem, 
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proto je ''bránou''  (dopravním centrem) do této oblasti (Matthiessen 2004). Nárůst počtu 

odbavených osob ve sledovaném období se pohybuje v rozmezí 16,4–30,1 %. 

 Německá letiště mají ve střední Evropě  dominantní postavení.  Mezi třiceti 

nejrušnějšími letišti je právě šest z této země (Mnichov, Dusseldorf, Hamburg, Berlín 

Tegel, Stuttgart). Letiště se nacházejí  v regionech s velkou populační základnou, která 

zde napomohla velkému růstu letecké  dopravy ve sledovaném období. Nárůst přesáhl    

u všech zmiňovaných letišť 15 %. Výjimkou je Berlín Tegel, kde se objemy cestujících 

zvýšily nejméně ze třiceti hodnocených  letišť (6,16 %). Důvodem je pravděpodobně 

odklonění dopravy na ostatní berlínská letiště Shonefeld  (nárůst dopravy o 235,9 %)     

a Tempelhof (41,1 %).  Curyžské letiště   na rozdíl od německých letišť, není situováno 

na silném domácím trhu, který   tak nemůže generovat dostatek poptávky. Tato 

skutečnost je pro domácí dopravce velmi podstatná. Případné problémy  na trhu  mohou 

významně snížit objem provozu letišť (Průša a kol. 2007). Jako příklad uvádím bankrot 

Swissairu v roce 2001. Letecká společnost se dostala do ekonomických potíží po 

teroristických útocích v USA a  epidemii SARS, kdy prudce poklesl zájem o cestování 

(Seeman 2007).  Domácí trh nebyl schopen zajistit ''životaschopnou'' poptávku a došlo   

k zániku společnosti.  Situace se výrazně zlepšila, když novou švýcarskou leteckou 

společnost (SWISS) vzala pod patronát německá letecká společnost  Lufthansa.             

V současné době   letiště dynamicky   roste.  

 Výrazných výkonů dosahují v letecké dopravě velká turistická střediska. 

Vzorovým příkladem je  španělská Palma de Mallorka a Barcelona  specializující se 

především na chaterové lety v období dovolených. O nepravidelné dopravě je blíže 

pojednáno v kap. 4.2.2. 

 Velký rozmach zažívají letiště transformujících se zemí. Výkony se samozřejmě 

nemohou vyrovnat  hlavním letištím v západní Evropě, ale dynamika růstu slibuje jejich 

významnější postavení na trhu. Mezi těmito zeměmi se nejvíce prosadilo pražské letiště 

Ruzyně, které se jako jediné z těchto zemí umístilo na 29. místě mezi třiceti evropskými 

letišti s největším počtem odbavených cestujících. Následuje Budapešť Ferigehy,  Riga 

Int., Varšava Okecie, Bukurešť Otopeni  a Ljubljana Joze Pucnik. Je nutné zmínit,         

že  u posledních třech jmenovaných letišť bylo sledované období vymezeno roce 2004    

a 2006 z důvodu nedostupnosti dat. Lze tedy očekávat, že nárůst  byl markantnější. 

Letiště v Bratislavě prošlo obdivuhodným vývojem. V roce 2003 byl objem cestujících   

480 000   a v roce 2006 1,93 mil. Došlo tedy k růstu o 302,6 % (Ročná správa 2004, 

2006: Letisko M. R. Štafánika).  Zásluhu na jeho vzestupu  mají nízkonákladové 
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společností (SkyEurope a Ryanair). Pro tyto dopravce jsou strategická menší letiště jako 

bratislavské, která jsou situovaná nedaleko významných letišť.  Na jedné straně  je      

50 km vzdálený  vídeňský Schwechat  přínosem.  Na straně druhé představuje 

konkurenci, neboť  nabízí širší nabídku služeb (přímé lety do velkého množství 

destinací, návaznou infrastrukturu z letiště do  centra města i okolních zemí). Schwechat 

je rovněž „nebezpečný“ pro Ruzyni, které se snaží odlákat potenciální cestující               

z Moravy. Konkurence má velký vliv na budoucí rozvoj letiště. Vzniká překrýváním 

spádových oblastí jednotlivých letišť, která tak bojují o stejnou klientelu (Průša  a kol. 

2007).  

                Letecká doprava na mezinárodním letišti ve Vídni, jako ve většině evropských 

letišť, prochází velmi dynamickým vývojem. Blíže se leteckou dopravou na tomto letišti 

zabývám z několika důvodů. Jedním  z nich je doklad o  využití  strategické geografické 

polohy ve střední Evropě a pohotová specializace na určitou část trhu, kde se očekává 

ekonomický růst. V tomto případě  se jedná o střední a východní Evropu. Orientace 

činností na Střední a Dálný Východ, což je rovněž spojeno s výhodnou polohou mezi 

''západem  a východem“. To vše dokladem rychlého rozvoje letecké dopravy. 

 Impulsem rozvoje letiště bylo přijetí států sousedících s  Rakouskem do EU       

v roce 2004. Tím byla zvětšena spádová oblast (obr.15) letiště o většinu Slovenska, část 

Česka, Maďarska, Slovinska a Chorvatska, která zahrnuje 14 mil. potenciálních 

cestujících. Tedy cestujících, pro které je letiště ve Vídni preferovaným místem odletu 

(Domany, Kaufmann, Schmid 2008).  Ekonomická úroveň těchto států stále roste, proto 

se stávají pro leteckou dopravu atraktivnější. Aby byl využit potenciál, který nabízí 

spádová oblast, vydávají rakouské aerolinie a letiště samotné  velké úsilí na  jeho 

propagaci  (Průša a kol. 2007). Cestujícím ze spádové oblasti  je nabízen  velký výběr 

přímých letů do destinací v západní Evropě, na Blízkém a Dálném východu a přímé 

autobusové a vlakové spojení z centra města na letiště. Nesmí být opomenuta funkce 

NNLS při sílící pozici vídeňského letiště na evropském dopravním trhu. 
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      Obr. 15: Spádová oblast mezinárodního letiště Vídeň 

         Zdroj: (Domany, Kaufmann, Schmid 2008), s. 45 
 

 Letiště netěží svůj úspěch pouze ze zmiňované oblasti, ale orientuje svoji činnost 

také na východ.  Další výhodou, která vychází z geografické polohy, je propojení 

„západu“ s „východem“ (funkce uzlového letiště). Jedna ze tří osob, která projde tímto 

letištěm je transferový pasažér, proto se zde  rozšiřují služby  s tím spojené. Letiště   

zajišťuje  ideální spojení s trhy východní Evropy. Siný ekonomický rozvoj, obchod         

a cestovní ruch jsou nejčastějšími motivy cest do těchto zemí (Domany, Kaufmann, 

Schmid 2008).  V návaznosti na  poptávku roste  počet destinací  ve východní Evropě.   

Z tohoto hlediska předčí i výrazně větší letiště  jako je Frankfurt nad Mohanem (tab.5).      

      

Tab. 5: Počet destinací ve východní Evropě dostupných přímými lety 
letiště 2004 2005 2006 2007 

Vídeň  37 38 41 45 
Frankfurt 38 41 37 37 
Praha 24 28 29 30 
Mnichov 25 34 29 30 
Budapešť 19 20 21 19 
Curych 18 17 16 17 

Zdroj: převztao a upraveno Domany, Kaufmann, Schmid 2008, s. 56 
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Vídeňské letiště je jedním z dynamicky se rozvíjejících se letišť v Evropě.   V rámci 

střední Evropy  je nejčastěji srovnáváno s letištěm  Praha Ruzyně, které již několik let 

dosahuje nejlepších výsledků v počtu odbavených cestujících mezi novými státy EU. 

Klíčovou událostí byly pro letiště změna režimu v roce 1989. V následujících třech 

letech  počet cestujících poklesl a pohyboval se pod 2 milióny.  Od roku 1993 počet  

odbavených cestujících rostl (průměrně o 0,5 mil./rok). Zlomový byl rok 2004, kdy byla 

Česká republika přijata  do EU). Tento krok umožnil vstup mnoha leteckých společností 

na český trh a nárůst oproti předchozímu roku o 30 % (Chvojková 2005). 

 Hlavním cílem vedení Ruzyně je dohnat vídeňské letiště. Tento záměr se daří.         

V roce 2003 bylo na Ruzyni odbaveno  58 % cestujících oproti Vídni. V roce 2006 již    

68,5 % (podrobnější viz Příloha 4.3). Pražské letiště má velké předpoklady pro další 

rozvoj.  Jedním z nich je výrazný zájem Čechů o leteckou dopravu, který je důsledkem 

zvyšování životní úrovně,  výhodné cenové politiky leteckých společností nebo nových 

trendů v cestovním ruchu (Hloušek 2008). Jako příklad uvádím  tzv. euro-víkendy. Tyto 

jsou zaměřeny na kratší pobyty ve zvolené evropské metropoli. Rychlá doprava 

(nejvhodněji letecká) je tedy nutností k jejich realizaci. Podle Chvojkové (2005) letiště 

těží z výhodné polohy ve „středu“ Evropy, atraktivnosti Prahy pro cestovní ruch                 

a příjemného prostředí letiště. Stejně jako ostatní letiště, je Praha Ruzyně ovlivňováno 

globálními hrozbami (terorizmus, rozšiřování nemocí, zvyšující se ceny ropy). 

Aktuálním problémem v rámci střední Evropy je upřednostnění  vídeňského  (převážně  

klienti z Moravy), mnichovského    a frankfurtského letiště. Tato konkurenční letiště 

nabízejí klientům lepší ceny letenek a rozšířenou nabídku dálkových spojení.                 

Z předešlého  textu jsou tedy patrné některé nedostatky ruzyňského letiště. 

Neuspokojivou propagací přichází letiště o klienty. Prospěšné by bylo zvýšení počtu 

dálkových letů. Letadla pro tyto účely používaná přivážejí více cestujících než menší 

stroje na evropských linkách (Sůra 2008b). Vzrostl by rovněž počet tranzitních 

cestujících. 

 

Význačným rysem letecké dopravy je obrovský nárůst v počtu odbavených 

cestujících    v období mezi rokem 2003 a 2006. Tento nárůst je nejpatrnější u států      

i  letišť transformujících se zemí. Nejvýkonnější letiště se nacházejí v západní 

Evropě. 
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4.2.2   Nepravidelná (charterová) letecká doprava 
 
 
 Cestovní ruch je důležitým sektorem ekonomiky v mnoha evropských zemích. 

Právě charteroví dopravci hráli v jeho rozvoji velkou roli. Charterové letecké 

společnosti  byly  tradičně pro své klienty cenově výhodnější než pravidelní dopravci. 

Pro některé země je letecká doprava jedinou možností přístupu turistů do země. 

Typickým příkladem je ostrov Malta, Kypr, Baleárské a řecké ostrovy. Ovšem 

nejsilnějšími hráči  mezi zeměmi na poli charterové dopravy jsou státy s tradičně silnou 

atraktivitou pro cestovní ruch. Eurostat uvádí, že právě tyto země: Německo, Francie       

a Itálie dosáhly v roce 2006 výkonů přes  8,5 mil. cestujících. Řecko, Španělsko a Velká 

Británie dokonce více jak 20 mil. cestujících. Ve zkoumaném období vymezeném lety 

2003–2006 došlo právě u těchto zemí k výraznému poklesu výkonů nebo jen 

minimálnímu nárůstu charterové dopravy (obr. 16).  

 
       Obr.16 : Růst charterové letecké dopravy v období 2003–2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zdroj: Eurostat, Poznámky: sledované období u Slovinska a Litvy je 2004–2006, výchozí  
         je rok 2003 
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 Tento jev je vysvětlitelný vstupem NNLS na evropský trh. Charteroví dopravci 

se orientují   na tržní segment cestujících ve volném čase.  Právě  na tento typ 

cestujících se  v počátcích existence zaměřili i nízkonákladoví dopravci, kteří veřejnosti 

nabídli nižší ceny a pravidelná spojení (Závoda 2006). Hlavní směr charterových letů je 

tedy severo-jižní (převážně ze skandinávských zemí a Velké Británie do středomořských 

oblastí a Kanárských ostrovů) (Dobruskes 2006). Důvodem poklesu zájmu o charterové 

lety je také změna ve zvycích cestujících. Stále oblíbenější se stává “dovolená šitá na 

míru”. Možnost svobodného výběru letu (i na poslední chvíli) poskytované  NNLS je 

klienty stále častěji vyhledáván. Tato flexibilita NNLS vedla k omezení charterových 

letů na krátké vzdálenosti (Williams 2001). Vznikla tak konkurence nejen pro klasické 

letecké společnosti, ale také pro charterové dopravce. Někteří charteroví dopravci na 

tuto skutečnost reagovali  založením dceřinných společností nízkonákladového typu       

a začaly poskytovat pravidelná letecká spojení. Typickým příkladem je český charterový 

dopravce Travel Service a.s., který založil dceřinnou nízkonákladovou společnost Smart 

Wings.   Mnoho existujících linek  NNLS spojuje tradiční „prázdninová“ letiště, která 

jsou obsluhována již  charterovýni dopravci, ale pouze na pravidelných linkách. Některé 

charterové letecké společnosti  se nakonec pod tlakem trhu přeměnily na NNLS (Francis 

2000). Došlo také k zániku některých charterových linek (př. Londýn–Pisa/Florencie) 

vlivem silného tlaku ze stran NNLS (Dobruzkes 2006).   

 Hlavní trend poklesu nebo stagnace výkonů vnitroevropské chraterové dopravy                   

v západních zemích Evropy  byl výše popsán a zdůvodněn. Podle obr. 16 je rovněž 

patrný také trend opačný– výrazný růst výkonů charterových dopravců, který sledujeme                        

u severoevropských zemí, pobaltských států, Česka, Slovenska, a Slovinska.  Jako 

vysvětlení se nabízí zvýšení zájmu obyvatel těchto zemí  o  cestovní ruch a to zejména   

o letní přímořské pobyty. 

 Přeneseme-li pozornost od charterové dopravy na úrovni zemí na úroveň 

jednotlivých letišť, zjistíme, že mezi třiceti nejvýkonnějšími letišti silně dominují letiště 

španělská (Palma de Mallorka s počtem odbavených cestujících 5,2 mil. za rok 2006, 

Tenerife Sur 4,5 mil., Las Palmas 3,3 mil., Arrecife Lanzarote 2,5 mil.), britská (Londýn 

Gatwick 9,2 mil., Manchester 8,7 mil, Birmingham 2,6 mil.) a řecká (Irakleion 4,2 mil, 

Rodos 2,7 mil, Kerkyra 1,7 mil.). Je tedy patrná dominance přímořských  destinací jako 

cílových míst. Charterová doprava měla  a stále má největší podíl na celkovém objemu  
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přepravených  cestujících ze zemí západní Evropy ve Velké Británii. Ostrovní charakter 

země a výrazná motivace obyvatelstva   k cestování jsou předpokladem pro charterovou 

dopravu. Praha Ruzyně se v tomto žebříčku umístila na 18. místě s počtem 1,7 mil. 

odbavených cestujících. Zajímavé je také sledování podílu charterové dopravy na 

celkovém počtu přepravených cestujících (obr. 17). Tento podíl dosahuje maximálně   

17 %. Není překvapením, že  ve vymezeném období až na výjimky (Švédsko, Polsko, 

Slovinsko) došlo  k jeho snížení. Příčinou je jistě celkový nárůst poptávky po osobní 

letecké dopravě. 
 
           Obr. 17: Podíl charterové dopravy na celkovém počtu přepravených    
           cestujících  v roce 2006 

             Zdroj: Eurostat, výpočet autorky 
 
Nepravidelná doprava měla vždy silné postavení na evropském leteckém trhu 

zejména v letních měsících. Cestující se orientují převážně na přímořské destinace. 

Roste  zájem také o charterové lety v zimním období. Velká konkurence v podobě 

NNLS, zaměřená na stejnou klientelu jako charteroví dopravci, byla příčinou 

snížení poptávky po charterových letech. Tento jev je nejzřetelnější u států západní 

Evropy. Nárůst zájmu o nepravidelné lety byl zaznamenán u severských, 

pobaltských a středoevropských zemí (Česko, Slovensko, Slovinsko).  
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4.3   Vnitrostátní letecká  osobní doprava 
 
 Vnitrostátní doprava je uskutečňována uvnitř daného státu. Obecně platí, že 

podíl osobní vnitrostátní (národní) dopravy na celkových přepravených objemech není 

velký. Uplatňuje se v místech se silnou populační základnou (Německo, Francie) nebo 

nevhodnými podmínkami pro existenci jiného druhu dopravy (severské státy, Řecko).        

U rozlohou velkých  zemí dosahuje pochopitelně vyšších hodnot–1/4 až 1/3. Národní 

doprava má významný podíl na celkové dopravě severských zemí (obr. 18).  V ostatních 

státech podíl dosahuje průměrně 3 %.  Objemy vnitrostátní dopravy následují trend 

zvyšování poptávky po  letecké přepravě. Ve sledovaném období došlo k celkovému 

zvýšení ve státech  EU  o 12,5 % zatímco mezinárodní doprava zaznamenala nárůst       

o 29,8 %.   

  
           Obr. 18: Podíl vnitrostátní letecké dopravy na celkové osobní letecké  
           dopravě evropských zemí v roce 2006  
   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
              Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty              
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I přesto, že poptávka po vnitrostátní letecké dopravě stoupá (mezi roky 2003–2006 

o 12,5 %), podíl na celkové osobní letecké dopravě za zkoumané státy klesá (mezi 

roky 2003–2006 pokles o 2,1 %). Mezinárodní letecká doprava zaznamenává větší 

tempo růstu než vnitrostátní doprava  také z důvodu růstu propojování zemí 

(Eurostat).  

 
 4.4   Nákladní doprava 

 

 V této části kapitoly se věnuji hodnocení nákladní letecké dopravy v Evropě. 

Nejprve se soustředím se na objemy,  kterých dosahují jednotlivé země a tím získám 

„obraz“ nákladní letecké dopravy v Evropě v roce 2006.  Změny v poptávce po tomto 

druhu dopravy, jakožto důkaz dynamiky rozvoje, jsou zde rovněž sledovány. V závěru 

kapitoly zmiňuji evropská uzlová letiště nákladní letecké dopravy. Cílem je zjistit, zda 

zájem o nákladní leteckou dopravu je zaznamenán ve všech zemích jako soudobý trend 

a jaké země z tohoto pohledu dosahují největšího rozvoje. 

 

            Obr. 19: Objem nákladní letecké dopravy v evropských zemích v roce 
             2006 (1000 t) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Zdroj: Eurostat, výpočet autorky 
 Nákladní dopravě v Evropě výrazně dominují  vyspělé západní země (obr.19). 
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Vedoucí postavení  má Německo, jehož výkon za rok 2006 činil 3 269 210 tun.  

Evropské země se zaměřují na mezinárodní přepravu, což je vzhledem k malým 

rozlohám většiny státu zřejmé. Statistiky Eurostatu uvádějí, že země dosahující 

největších objemů se podílejí na národní přepravě nákladů maximálně 10,69 %, jak je 

tomu v případě Francie v roce 2006. Německo a Velká Británie dosahují stejných 

hodnot (5 %). Ve zkoumaném období dochází u těchto zemí  k omezování národní 

letecké přepravy a k pokles o 2–3 %. Tři nejvytíženější mimoevropské cílové destinace 

jsou Severní Amerika, střední východ a Čína (Eurostat). Postkomunistické země tvoří 

objemy přepraveného nákladu  „periferii“ nákladní letecké dopravy. 

    

             Obr. 20: Změna v poptávce po nákladní letecké dopravě mezi rokem  

           2003 a 2006  
              
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Zdroj: Eurostat, výpočet autorky, Poznámky: výchozí je rok 2003, sledované  
             období je u Lucemburska, Irska, Polska, Lotyška, Estonska, Dánska, Slovinska  2004–2006 
  

Podle obr. 20, který znázorňuje nárůst a pokles v poptávce po nákladní letecké 

dopravě, je patrný trend  zvýšení výkonů. Nejvýrazněji pozitivní změny vykázaly 
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pobaltské státy (více jak 100 %) a ostatní státy transformujících se ekonomik, což lze 

zdůvodnit vstupem těchto zemí do EU v roce 2004 a využíváním výhodné (tranzitní) 

geografické polohy mezi východem a západem.  Jedinou výjimkou je Slovensko, kde 

mezi lety 2003     a 2006 došlo k velkému poklesu a to až o 58,15 %. Přeprava nákladů 

na Slovensku má především podobu charterové dopravy, která se orientuje na dopravu 

ryb z Tanzánie do Evropy a zásobování automobilové výroby. Zaměření na tento druh 

zboží je silně závislé na poptávce, která měla ve sledovaném období poklesovou 

tendenci. Také technické podmínky letiště  pro nákladní dopravu nejsou vhodné (letisko 

Bratislava, Ročná správa 2006). Situace v ostatních evropských zemích  až na výjimky 

potvrzuje světový trend zvyšování poptávky po letecké přepravě nákladů. Značný 

rozmach přepravy je v důsledku zvýšení vývozu počítačových komponent sledován  v 

Irsku.  Již zmiňovanými výjimkami jsou Řecko a Dánsko. Podle Coména (2006) velká 

konkurence v podobě námořní dopravy negativně ovlivnila růst poptávky v Dánsku 

(pokles o 7,13 %).   

 Evropská letiště patří ke světově významným uzlovým letištím nákladní 

dopravy. Mezi třiceti nejvýkonnějšími světovými letišti dle ICAO v roce 2006 

nalezneme  šest  z Evropy. Tato letiště rovněž dominují osobní letecké dopravě (Paříž 

Charles De Gaulle, Frankfurt nad Mohanem, Amsterdam Shiphol, Londýn Heathrow),  

ale také ta, kde nákladní doprava převládá  (Luxembourg Findel a Kolín nad 

Rýnem/Bonn). V roce 2003 mezi ně patřilo také letiště Brusel, které nedosáhlo tak 

velkého růstu jako Kolín/Bonn. Zbývající letiště  jsou pouze ze dvou makroregionů  

(Severní Ameriky–11 letišť  a Asijsko-pacifické oblasti–13 letišť), což opět dokazuje 

dominanci tří hlavních makroregionů také v nákladní letecké dopravě.  

 Pokud sledujeme výkony jednotlivých evropských letišť, zjistíme, že na 

předních místech jsou letiště vyspělých západních zemí (obr. 21), z nichž největší 

zastoupení má Německo, Velká Británie, Francie a Španělsko. Tato letiště těží z 

centrální polohy v hlavní ekonomické zóně. Největším nákladním leteckým centrem 

Evropy je Frankfurt nad Mohanem (2 117936 t), potýkající se s nedostatečnou dopravní 

kapacitou.  Konkurujícími letišti jsou Amsterdam Schiphol a londýnská letiště.  Shiphol 

zaujal odlišnou strategii a zacílil svoje zájmy na asijské trhy. Poskytl také logistickým 

společnostem plochy pro distribuční centra v zázemí letiště. Minimální růst letiště 

Heathrow v Londýně je na úkor letiště Stansted, kam byly přesměrovány lety některých 

dopravních společností (Eurostat 2008). Mezi třemi desítkami nejvýkonnějších letišť je 

pouze Budapešť Ferigehy (64 882 t) reprezentující státy bývalého socialistického bloku. 
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Praha Ruzyně je se svým výkonem 54 875 t na 31. místě. 

   

 Obr. 21: Evropská letiště s objemem nákladu přesahující 60 tis. t v roce 2006 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Zdroj: Eurostat, Poznámky: A.- Amsterdam, B.-Bergamo, Br.-Brusel, C.- Curych, K.- Kolín n/R,          
  L.-Luxembourg, M.- Manchester, Mi.- Miláno, Mn.-Mnichov, N.- Nottingham, data za Londýn  a Paříž    
  zahrnují objem nákladu všech letišť ve městě 
 

 Zaměřme se nyní na nejdynamičtější letiště Evropy. Jsou to ta, která ve 

sledovaném období dosáhla největšího rozvoje  v poptávce po nákladní dopravě. Podle 

obr. 18 je zřejmý výrazný trend zvyšujícího se zájmu o nákladní přepravu. Dublinské 

letiště a Frankfurt Hahn přesáhly dokonce nárůst výkonů o 200 %. Dynamického 

rozvoje  dosáhla většina letišť, která se umístila mezi třiceti nejvýkonnějšími. Paříž 

Charles De Gaulle vděčí za dvanáctiprocentní nárůst dvěma nejsilnějším  dopravcům 

(FedEx a Air France Cargo mající zde své huby), a to       i přes zákaz nočního provozu. 

 Převažujícím trendem je koexistence provozu nákladní a osobní přepravy na 
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jednom letišti. Existují rovněž letiště, kde nákladní provoz tvoří významnou část (např. 

Frankfurt Hahn, Liege, Luxembourg) (Průša a kol. 2007). Právě Frankfurtu–Hahnu se 

níže věnuji jako jednomu z nejdynamičtějších letišť v Evropě. Je to typický příklad 

proměny      z letiště regionálního významu (původně vojenského letiště) v důležitý  

„hub“ osobní i nákladní letecké dopravy v poměrně krátké době. Impulsem rozvoje byla 

v roce 1999 NNLS Ryanair, která si vybrala letiště jako svou destinaci a později 

základnu. Hahn patří mezi nejdůležitější nákladní letecké základny na světě a je čtvrtým 

největším nákladním letištěm v Německu. Disponuje mnoha výhodami, které jsou pro 

rozvoj letiště podstatné. Prvním z nich je geografická poloha  v hlavní ekonomické zóně 

a několikamiliónová populační základna v regionu. Pro nákladní dopravu  je významný 

přístup na dálnici nebo dvaceti čtyřhodinový provoz. Hahn se stal uzlovým letištěm 

nákladní dopravy několika významných leteckých dopravců (např. Aeroflot Cargo-

největší ruský dopravce nákladů). Z úspěchu letiště samozřejmě profituje okolní region 

(Frankfurt Hahn Airport 2008). 

 

Celkovým trendem nákladní letecké dopravy je výrazný růst poptávky spojený se 

sílícími ekonomikami a větší dostupností leteckých služeb. Nejdynamičtější je tento 

rozvoj u pobaltských zemí. Případný pokles je zpravidla spojen  s obchodními 

strategiemi letišť. 

 

4.5 Mezinárodní letecká osobní doprava mezi Evropou 

  a makroregiony světa 

 Propojení evropských  zemí   se světem je dáno historickou setrvačností  

(založenou na koloniálních a neokoloniálních vztazích, vztahy  z období Sovětského 

svazu), aktuální poptávkou po destinaci (atraktivita pro cestovní ruch, obchod)  nebo 

specializací na danou oblast z důvodu využití strategických faktorů  (např. Vídeň 

Schwechat využívá centrální polohy mezi “západem“ a “východem“) atd.  Celkový  
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počet domácích, mezinárodních a mezikontinentálních cestujících v Evropě činil v roce 

2006 1 268 mil. (nárůst oproti roku 2003 činí 25,44 %). Z tohoto počtu připadá 14,67 %  

(186 mil. cestujících) na mezikontinentální dopravu a 85,33 % (1 082,1 mil. cestujících) 

na dopravu v rámci Evropy.  

  Pro hodnocení mezikontinentální letecké dopravy přebírám podrobněji 

vymezené regiony (sub-regiony) používané Eurostatem (viz příloha 4.3). Toto členění 

umožňuje detailnější posouzení leteckého propojení Evropy se zbytkem světa. 

      

       Graf 9: Podíl regionů na evropské mezikontinentální letecké osobní dopravě 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
        Zdroj: Eurostat, data za Bulharsko nejsou zahrnuta 

 

 Letecká doprava mezi regiony je, na rozdíl vnitroregionální, organizována 

převážně klasickými leteckými společnostmi, protože právě z letů na dlouhé vzdálenosti 

plynou největší zisky. Velká konkurence mezi dopravci je sledována na nejvytíženější 

trase (Evropa–Severní Amerika). I když NNLS fungují  zejména na krátkých trasách, 

objevily se společnosti s tímto přívlastkem také na meziregionálních trasách. V těchto 

případech nejsou všechny doprovodné služby zahrnuty v ceně letenky (Francis 2006).    
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V  současné době na tomto principu operuje např. kanadská Zoom Airlines. Největší 

potenciál pro tento druh NNLS je v Asii (Ionides 2006). Podle obr. 20 převažují  

pravidelné lety nad charterovými. Výrazněji je nepravidelná doprava zastoupena            

v letních měsících v Africe  a evropských zemích nepatřící do EU. 

 
               Obr. 22: Druhy osobní letecké dopravy podle partnerského regionu  
                v  roce 2006 
                  

                

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                    Zdroj: Eurostat  

 

 Jak je patrné z grafu 8 velká část leteckých spojení  se odehrává mezi Severní 

Amerikou a Evropou. Tomuto vztahu dominují  Velká Británie, Německo, Francie               

a Nizozemí tedy země  západní Evropy.   Přímá spojení mezi evropskými a americkými 

letišti se uskutečňují ve většině případů právě ze jmenovaných zemí. Značnou část      

(23 mil.) z celkových 58 mil. přepravených cestujících   tvoří cestující odlétající z Velké 

Británie. Je patrný  mírný nárůst (na některých trasách dokonce pokles) poptávky na 

trasách spojující Londýn a destinace v Severní Americe. Nárůst poptávky byl ve 

vymezeném období nejmarkantnější u Polska (46,5 %) a Maďarska (51,6 %) (Eurostat).  
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 Druhý největší podíl  ve spojení s Evropou  představuje vazba se severní 

Afrikou. Severní Afrika i ostatní regiony Afriky  jsou nejsilněji vázány k Francii a Velké 

Británii. Tyto vztahy jsou dány  koloniální historií, kulturní a politickou příbuzností  

spíše než současnou globální ekonomikou (Fuente Layos de la 2008). Poptávka po 

tomto regionu se pohybuje v desítkách procent. Největší růst je pozorován ve východní 

Africe (obr. 24). Roste zájem o turisticky atraktivní Etiopii, Keňu a Ugandu. Je nutné 

podotknout, že až 40 % leteckých služeb do regionu Afrika je zajišťováno charterovou 

dopravou a to převážně v letním a  také v zimním období, kdy jsou v Evropě zimní 

prázdniny (Fuente Layos de la 2008). 

 Španělsko a Portugalsko jsou nejsilněji z evropských zemí orientovány na  Jižní          

a Střední Ameriku.  Intenzivní vztah mezi těmito oblastmi pochází z dob objevování 

Ameriky v 15. století a následného kolonizování. Eurostat uvádí, že počet přepravených 

osob v roce 2006 z Evropy do Jižní Ameriky tvořilo 50 % cestujících  právě                    

z Portugalska a Španělska. Do Střední Ameriky směřuje z Pyrenejského poloostrova   

24 % všech cestujících z Evropy. Je patrné, že Portugalsko je nejintenzivněji spojeno      

s Jižní Amerikou (převážně Brazílií) zatímco španělské destinace jsou nejčastěji 

Argentina, Brazílie, Mexiko a Kolumbie). V průběhu sledovaného období (obr. 24) byl 

zvýšený zájem především o Jižní Ameriku. Jedním z dokladů o silné vazbě na 

Latinskou Ameriku může být španělská letecká společnost Iberia a portugalská TAP, 

které jsou       z velké míry zaměřeny právě na tuto oblast (obr. 23).  

 

                       Obr. 23: Cílové destinace společnosti Iberia a TAP 

                          Zdroj: AEA, 2007                      
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 Asijské regiony jsou charakteristické velmi vysokým růstem poptávky po 

letecké dopravě.  Země vykazující největší počet cestujících do Asie jsou Velká 

Británie, Německo, Francie a Nizozemí. Vztahy mezi asijskými a evropskými zeměmi 

jsou také založeny  na koloniální minulosti. Rychlý růst ekonomik podporuje obchodní 

lety převážně do oblasti jižní Asie a Blízkého a Středního východu. 

 Evropské republiky bývalého SSSR vykazují čtvrtý největší podíl na přepravě 

mezi regiony. Nejsilnějším partnerem těchto zemí jsou Německo, Velká Británie  a 

Francie. Do této oblasti je zahrnuta mimo jiné Ruská federace a Ukrajina. 

Předpokladem růstu zájmu o leteckou dopravu je zvyšování  účasti na cestovním ruchu 

obyvatel právě zmiňovaných zemí. Asijské země  bývalého SSSR  mají jen nepatrný 

podíl  na mezikontinentální letecké dopravě Evropy. 

 Jediná oblast, která ve sledovaném období vykazuje výrazně záporné hodnoty             

v poptávce a na spojení s Evropou se podílí se podílí minimálně, je  region Austrálie          

a Oceánie.  Snížený zájem Evropanů o tuto oblast je možné vysvětlit kromě vysoké 

ceny letenek, velkou vzdáleností rovněž omezením přímých letů. Většina letů je 

organizována    s přestupem v Asii. Cestující jsou tak zahrnovány do asijských statistik 

(Fuente Layos de la 2008). 

 Statistiky Eurostatu umožnily detailnější hodnocení mezikontinentální 

osobní letecké dopravy, které dokazuje vývoj v rozložení poptávky po letecké 

dopravě. Evropa je stále nejsilněji propojena se Severní Amerikou a Severní 

Afrikou. Ve sledovaném období došlo k posílení vazeb s regiony Střední východ,  

Indický subkontinent a Východní Afrika a zvýšení podílu těchto destinací na 

celkovém počtu cestujících na mezikontinentálních letech z Evropy. 

 

 
4.6   Propojenost letišť  v rámci Evropy  

 
 

 Vývoj intenzity propojení měst by bylo jistě vhodnější hodnotit prostřednictvím 

frekvence letů   mezi danými letišti. Metodu, jakou použil Terence Fan  (2005) při 

dokazování  rozšíření vnitroevropské letecké sítě  prostřednictvím počtu měst sloužících 

jako destinace       a počtu meziměstských spojení,  nemohu z nedostupnosti dat použít. 

Proto je zde intenzita propojení sledována pomocí dostupných dat, tedy počtu 

přepravených cestujících mezi zvolenými letišti. Vybrána byla letiště v hlavních 

městech EU. Ovšem všechna letiště takto stanovená nejsou vždy ta s největším počtem  
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odbavených cestujících v dané zemi za rok. Proto bylo nutno tento výběr upravit.  Nelze 

opomenout letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a švýcarský Curych. Pro názornost 

významu vnitrostátní dopravy    v některých zemích byla přidána další letiště 

(Barcelona, Malaga, Toulouse, Nice, Milán, Palma de Mallorka, Las Palmas), která 

nejsou zahrnuta do hodnocení mezistátních tras, avšak spojení s těmito městy 

zaznamenávají nejvíce přepravených osob mezi „páry měst“.  Cílem této analýzy je 

zjistit, mezi kterými  zeměmi a městy (letišti) došlo k největšímu nárůstu počtu 

cestujících a mezi kterými byla dynamika rozvoje nejmarkantnější.  

 V evropské letecké síti bylo v roce 2006 75 tras, kde roční počet přepravených 

cestujících přesahoval  1 mil. Tyto trasy spojují  ve většině případů letiště 

nejvyspělejších zemí.  Dle obr. 25, který zobrazuje dvacet tras s největším objemem 

cestujících za rok 2006, je zřejmé významné postavení  vnitrostátní dopravy ve 

Španělsku, Itálii, Francii a Norsku. Jen ve Španělsku je tras s objemem přes 1 mil.  

deset. Důležitost letecké dopravy je zde zřejmá.  

 Většina tras spojuje ostrovní letiště a turisticky významná střediska. 

Nejdominantnější trasa  je však  mezi Barcelonou a Madridem. Před otevřením kanálu 

pod průlivem La Manche v roce 1994 bylo nejvytíženější spojení mezi Londýnem   a 

Paříží.  

 Kromě vnitrostátních tras jsou podle očekávání nejvíce využívaná spojení 

ekonomických center Evropy (Paříž–Londýn, Amsterdam–Londýn, Londýn–Frankfurt, 

Paříž–Řím a Paříž–Madrid). Kromě spojení s Londýnem Heathrow, dosahují ostatní 

trasy význačného růstu počtu přepravených cestujících. Londýn Heathrow, jak již bylo 

zmíněno, je ''bránou do Evropy''. Má dominantní postavení ve spojení se Severní 

Amerikou, Středním východem a Asijsko-pacifickým regionem. Je nutné upozornit na 

dynamické spojení Londýna jako ''starého'' centra letecké dopravy a nových center 

(Dubai a Mumbai). Pro mnoho měst snažících se dosáhnout významného postavení ve 

světové ekonomice, je fráze ''přímé spojení do Londýna''  metaforou úspěchu (Tolleye, 

Turton 1995). Nyní již víme, že největší objemy cestujících jsou zaznamenávány mezi 

významnými centry  převážně západní Evropy. Následná analýza by měla dokázat, že 

největší dynamiky rozvoje tras je dosaženo mezi letišti  bývalých socialistických  zemí a 

letišti vyspělých evropských zemí.  

 Hodnocení dat dvaceti tras, které zaznamenaly největší rozvoj ve sledovaném 

období čtyřech let (obr. 24), dokazuje prudký růst na trasách spojující letiště bývalých 

socialistických zemí. Oproti sledovaným trasám západní Evropy, jsou trasy spojující  
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letiště transformujících se zemí charakterizovány nízkými počty přepravených 

cestujících nedosahující ani milionu a orientací na letiště využívaná NNLS (Londýn 

Luton, Londýn Stansted, Paříž Orly). Procentuální nárůst se pohybuje kolem sta 

procent. Na nejdynamičtějších trasách dosahuje i zlepšení o několik set procent.  

Největší intenzita rozvoje byla zaznamenána mezi letišti pobaltských republik (Riga, 

Tallin, Vilnius), Bratislavou, Varšavou a londýnskými letišti (Luton, Stansted), Oslem  a 

Dublinem. Velký rozmach je evidován také mezi berlínskými letišti (Tegel, Schonefeld) 

a letištěm Madrid Barajas. Význačné je také stále intenzivnější spojení letišť samotných 

transformujících se republik (Tallin–Riga, Tallin–Praha Ruzyně, Varšava Okecie–

Budapešť Ferigehy). V tomto hodnocení změn bohužel chybí trasy vycházející z Prahy. 

Ani Eurostat ani provozní statistiky letiště Praha Ruzyně neumožňují pozorovat 

několikaletý vývoj. Porovnáním obr. 24 a grafu 9 je zřejmé, že trasy spojující ruzyňské 

letiště jsou jedny s největším počtem přepravených cestujících.  

 

      Graf 9: Trasy s největším počtem cestujících spojující letiště Praha Ruzyně  
      a  evropská letiště v roce 2006 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Zdroj: Prague Airport Traffic Report 2007, Poznámky: počet cestujících na trase Praha–Londýn     
       zahrnuje cestující na londýnská letiště Heathrow, Gatwick a Stansted 
 

Cílové destinace jsou téměř shodné s ostatními sledovanými trasami. Lze tedy 

předpokládat podobný vývoj v dynamice rozvoje tras jako v ostatních transformujících 

se zemí EU. 
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 Objemy cestujících  na těchto trasách se samozřejmě nemohou porovnávat               

s objemy na trasách mezi hlavními leteckými centry Evropy.  Spojení ekonomických          

a leteckých center letecké dopravy tvoří hlavní ''kostru'' evropské letecké sítě. Podle 

očekávání byl největší rozdíl přepravených cestujících mezi roky 2003 a 2006 na 

trasách mezi Madridem, Římem, Paříží, Amsterdamem, Londýnem a Vídní. Určitým 

překvapením však byly trasy Londýn Luton–Budapešť Ferigehy a Londýn Luton–

Varšava Okecie, což dokazuje intenzivnější a rychlé zapojování zemí střední a východní 

Evropy do dopravního leteckého systému. 

  

 V této části kapitoly byla hodnocena dynamika rozvoje tras spojující letiště 

převážně v hlavních městech evropských zemí. Byl potvrzen předpoklad největšího 

rozmachu na trasách spojující letiště transformujících se zemí a letišť západní 

Evropy. Tato hodnocení dokládá zlepšující se ekonomickou situaci těchto zemí, 

vstup NNLS na místní trh a významnost spojení se západní Evropou. Největší 

nárůst počtu cestujících je mezi hlavními centry Evropy (Londýn, Paříž, Řím, 

Madrid a Amsterdam), ale také mezi  těmito centry a letišti střední Evropy (Vídeň, 

Kodaň, Berlín). Zviditelňují se také letiště jako Varšava a Budapešť.  
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5  Závěr 

 
 Letecká doprava je velmi dynamicky se rozvíjející se formou dopravy. 

Přestože se začala nejintenzivněji rozvíjet po druhé světové válce, masového charakteru  

dosáhla vstupem NNLS na již neregulované trhy. Proces deregulace začal v 80. letech    

v USA  a v současné době jsou restriktivní omezení letecké dopravy zrušena i ve státech 

jako je  Indie a Čína. Lze tedy očekávat další rozvoj této dopravy. V každém regionu 

však bude vývoj specifický. Předkládaná práce měla za cíl zhodnotit stanovené 

hypotézy v období sice krátkém, přesto významném. V období vymezené pro hodnocení 

světových makroregionů (2000–2007) došlo k událostem, které velmi zasáhly poptávku 

po letecké dopravě a máme tedy možnost sledovat, jakým způsobem se každý region      

s následky vypořádal. Období,  ve kterém je hodnocena Evropa (2003–2006), 

představuje již ''klidné období'', tedy bez reakcí na závažné světové události. Je zde 

sledován přirozený proces rozvoje letecké dopravy. 

 První z hypotéz směřovala k porovnání tempa růstu  světové osobní          

a nákladní letecké dopravy. V období  2000–2007 dosahoval  růst osobní letecké 

dopravy vyšší hodnoty (55,3 %)  než růst  nákladní letecké dopravy (42,5 %). Poptávka 

po letecké dopravě není ve všech regionech stejná a reaguje na ekonomické a politické 

události ve světě. Nákladní letecká doprava není těmito událostmi do takové míry 

ovlivněna jako doprava osobní.  Menší růst v porovnání s osobní dopravou je zapříčiněn 

velkou konkurenci na dlouhé trasy v podobě námořní kontejnerové dopravy. 

 Hypotéza o nejdynamičtějším rozvoji letecké dopravy v periferních 

regionech se potvrdila jen částečně. Nejdynamičtěji  rozvíjejícím se regionem je Střední 

východ (osobní doprava–138 %, nákladní doprava–113 %), který za svůj úspěch vděčí  

nejen výhodné mezilehlé poloze mezi Evropou a Asií, ale také vhodnému 

ekonomickému prostředí, které do oblasti láká investory. Region byl řazen mezi 

periferii letecké dopravy, což se za poslední dekádu změnilo. Novým světovým centrem 

letecké dopravy se stala Dubaj. Region Latinská Amerika zůstává  periferií letecké 

dopravy.   V porovnání s ostatními regiony zde nedosáhl růst osobní letecké dopravy ani 

světového průměru. Situace na tomto trhu je ovlivněna ekonomickými krizemi místních 

zemí  a silné vazby na Severní Ameriku, se kterou některé země nemají vřelé vztahy. 

Nákladní doprava dosahuje již znatelnějšího růstu. Region Afriky dosáhl 
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nadprůměrného růstu pouze v osobní dopravě. Velký rozvoj byl ovšem zaznamenán  

také  u regionů tvořících hlavní osu  letecké dopravy. Potenciál dalšího rozvoje se 

pomalu probouzí  v Asijsko-pacifickém regionu s velkými trhy (Indie a Čína). 

 Předpoklad největšího nárůstu poptávky po letecké dopravě v zemích EU            

a EFTA byl potvrzen u transformujících se zemí. Nejvyšších hodnot růst osobní 

pravidelné i nepravidelné dopravy dosahoval v pobaltských státech. Znakem nákladní 

letecké dopravy je výrazný růst poptávky spojený se sílícími ekonomikami a větší 

dostupností leteckých služeb. Nejdynamičtější je tento rozvoj opět u pobaltských zemí. 

Dominantními postavení v obou typech letecké dopravy mají však země západní 

Evropy. Celkovým trendem je růst poptávky  ve všech  hodnocených zemích Evropy.  

 Čtvrtá hypotéza, hodnotící dynamiku rozvoje tras mezi evropskými letišti 

situovanými do hlavních měst států, byla analyzována na základě dat poskytnutým 

Eurostatem. Byl sledován procentuální nárůst počtu přepravených cestujících mezi 

letišti a celkový nárůst počtu cestujících v období vymezeném roky 2003–2006. 

Hypotéza byla potvrzena, neboť největší nárůst počtu cestujících (relativní data) byl 

zaznamenán mezi evropskými centry jako je  Londýn, Paříž, Řím, Madrid a 

Amsterdam. Tento výsledek byl předpokládán, neboť spojení těchto center je 

předpokladem ekonomického úspěchu nejen leteckých společností, ale také cestujících.  

Překvapením byl zvyšující se význam letišť střední Evropy (Berlín, Vídeň a 

Kodaň),Varšavy               a Budapešti ve spojení s hlavními centry. Musím doplnit, že 

silné postavení má i Praha, avšak data která by zaznamenala určitý vývoj nebyla 

dohledána. Největší rozmach letecké dopravy (změna 03/06 v %) byl evidován mezi 

bývalými socialistickými republikami a západo-evropskými centry a  dále mezi letišti 

těchto republik navzájem. Získaná data  mj. dokazují zlepšující se ekonomickou situaci 

transformujících se zemí. Neopomenutelný vliv na prudký rozvoj letecké dopravy má 

vstup NNLS na místní trhy. 
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  Příloha 2.1: Svobody civilního letectví 

  Zdroj: Association of European Airlines, Yearbook 1997, str. 21              
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    Příloha 2.2: Letecké aliance a jejich zastoupení na trhu 

      Zdroj: Rodrigue 2003, aktualizováno autorkou dle webových stránek aliancí, červen 2008 
 
Příloha 2.3: Ukázka dostupnosti dat statistické databáze Eurostat (passenger    
carried*)     
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 Zdroj: Eurostat, x- dostupná data, *počet  všech cestujících jednotlivé části letu uvedených bez přímých  
 tranzitních cestujících 
 
Příloha 3.1: Největší světová letiště v roce 2007 podle počtu přepravených 
cestujících a podle  objemu přepraveného nákladu  

 letiště 
počet 

přepravených 
osob (mil.) 

letiště objem nákladu 
(mil.t) 

1. Atlanta 89,4 Memphis 3,84 
2. Chicago 76,2 Honk Kong 3,77 
3. Londýn/Heathrow 68,1 Anchorage 2,8 
4. Tokyo/Mezinárodní 66,7 Soul/Inchon 2,6 
5. Los Angeles 61,9 Šanghai 2,5 
6. Paříž/Charles de G.* 59,9 Paříž/Charles de G.* 2,3 
7. Dallas/Fort Worth 59,8 Tokyo/Narita 2,25 
8. Frankfurt 54,2 Frankfurt 2,2 
9. Peking 53,7 Louisville 2,1 

10. Madrid  52,1 Miami 1,92 
11. Denver 49,9 Singapore 1,92 
12. New York JFK 47,8 Los Angeles 1,9 
13. Amsterdam 47,79 Dubai 1,7 
14. Las Vegas 47,6 Amsterdam 1,65 
15. Hong Kong 47 Taipei 1,6 
16. Houston 43 New York 1,6 
17. Phoenix 42,2 Chicago 1,5 
18. Bankok 41,2 Londýn/Heathrow 1,4 
19. Singapore 36,7 Bankok 1,2 
20. Orlando 36,5 Peking 1,2 
21. Newark 36,4 Indianapolis 1,05 
22. Detroit 36,1 Newark 0,94 
23. San Francisco 36 Luxembourg 0,85 
24. Tokyo/Narita 35,5 Tokyo/Mezinárodní 0,85 
25. Londýn/Gatwick 35,2 Osaka 0,845 
26. Minneapolis/St Paul 35,16 Brusseles 0,729 
27. Dubai 34,4 Dallas/Fort Worth 0,724 
28. Mnichov 34 Atlanta 0,72 
29. Miami 33,7 Kolín nad Rýnem 0,71 
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30. Charlotte 33,4 Kanton 0,7 

Zdroj: ACI, www.airports.org, 22. 6. 2008, Poznámky:* Charles de Gaulle 
  
 
 
Příloha 3.2: Výkon mezinárodní  nákladní letecké dopravy v období 2000–2007 

Zdroj: IATA 2007, ztaženo 20.6.2008 
 
 
 
Příloha 3.3: Výkon mezinárodní pravidelné osobní letecké dopravy v období  
2000–2008 

Zdroj: IATA 2007, ztaženo 20.6.2008 
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Příloha 4.1: Počet letišť podle  počtu odbavených cestujících (mil.) 

země počet 
letišť  >25  10-24,9  5-9,9  1-4,9  0,2-0,9 < 0,19 

Belgie 5 - (1)1 - (1)1 (1)1 (2)2 
Česko 4 - (0)1 - - (0)2 - 
Dánsko 10 - (1)1 - (1)1 (4)4 (4)4 
Estonsko 1 - - - (0)1 - - 
Finsko 36 - (0)1 - - (7)7 (28)28 
Francie 86 (2)2 (0)1 (4)4 (5)8 (25)25 (50)46 
Irsko 6 - (1)1 - (2)2 (3)3 - 
Island 1 - - - (1)1 - - 
Itálie 46 (1)1 - (2)4 (14)15 (7)7 (21)18 
Kypr 2 - - (1)1 (1)1 - - 
Litva 3 - - - (0)1 (1)1 (2)1 
Lotyšsko 1 - - - (0)1 - - 
Lucembursko 1 - - - - - - 
Maďarsko 1 - - (1)1 - - - 
Malta 1 - - - (1)1 - - 
Německo 76 (2)2 (1)3 (4)4 (7)7 (5)6 (57)55 
Nizozemí 5 (1)1 - - (1)1 (1)1 (2)2 
Norsko 111 - (1)1 - (5)6 (8)8 (97)96 
Polsko 6 - - - (0)3 (2)2 (4)1 
Portugalsko 12 - (0)1 (0)1 (2)2 (2)2 (8)6 
Rakousko 6 - (1)1 - (1)1 (4)4 - 
Rumunsko 15 - - - (1)1 (0)1 (15/14) 
Řecko 43 - (1)1 (0)1 (4)5 (10)10 (28)26 
Slovensko 3 - - - (1)1 (1)1 (1)1 
Slovinsko 1 - - - (0)1 - - 
Španělsko 66 (2)2 (2)3 (3)3 (9)12 (6)6 (40)38 
Švédsko 25 - (1)1 - (2)2 (9)9 (13)13 
Švýcarsko 38 - (1)2 (1)0 (1)1 - (35)35 
Velká Británie 67 (2)2 (2)2 (8)8 (9)10 (9)9 (37)36 

celkem 678 (10)10 (14)22 (24)27 (69)80 (107)100 (440)428
Zdroj: Eurostat, Poznámky: hodnoty v závorkách udávají data z roku 2003, za Maltu, Maďarsko, 
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Lucembursko, Slovinsko a Lotyšsko jsou uvedena pouze letiště v hlavním městě 
 
 
 
 
Příloha 4.2: Třicet nejvýkonnějších evropských letišť (osobní doprava) 

      odbavení cestující (mil.)  
pořa-

-dí 

 
letiště 

2003 2006 

 
změna 03/06 

(%) 

1. Londýn Heathrow 63,78 67,72 6,17 

2. Paříž Charles de 
Gaulle 48,01 56,45 6,17 

3. Frankfurt Main 48,58 53,13 17,58 
4. Amsterdam Schiphol 39,81 46,13 15,88 
5. Madrid Brabajas 35,57 44,93 26,33 
6. Londýn Gattwick 30,12 34,25 13,71 
7. Mnichov 24,36 30,8 26,4 
8. Řím Fiumicino 25,44 30,33 19,23 
9. Barcelona 22,63 29,69 31,18 

10. Paříž Orly 22,45 25,6 14,05 
11. Londýn Stansted 18,73 23,69 26,53 
12. Manchester 19,88 22,75 14,45 
13. Milano Malpensa 17,68 21,9 23,89 
14. Palma de Mallorka 18,96 21,78 14,89 
15. Dublin 15,92 21,27 33,59 
16. Kodaň Kastrup 17,68 20,86 18,02 
17. Curych 17,08 19,56 14,54 
18. Stockholm Arlanda 15,29 17,8 16,39 
19. Oslo Gardermoen 13,48 17,62 30,71 
20. Vídeň Schwechat 12,8 16,86 31,65 
21. Bruxelles National 15,2 16,74 10,11 
22. Dusseldorf 14,38 16,62 15,57 
23. Athény 12,23 15,07 23,28 
24. Malaga 11,45 12,9 12,62 
25. Lisabon 9,64 12,13 25,86 
26. Hamburk 9,63 12,01 24,71 
27. Helsinki Vantaa 9,56 12,01 25,64 
28. Berlin Tegel 11,15 11,84 6,16 



 10

29. Praha Ruzyně 7,45 11,54 54,97 
30. Stuttgart 7,69 10,16 31,1 

 Zdroj: Eurostat, výpočet autorky 
 
 
Příloha 4.3: Světové regiony a sub-regiony používané Eurostatem  

Zdroj: Eurostat 
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Příloha 4.4: Nejvýznamější trasy spojující Evropu a ostatní makroregiony 

trasa 
počet přepravených 

cestujících (mil.)* v roce 
2006 

změna 03/06 (%) 

Londýn Heathrow–New York 
J.F.K.1) 2,84 -4,29 

Paříž Charles de Gaulle–New York 
J.F.K.1) 1,73 9,75 

Londýn Heathrow–Chicago O'Hare 
Int. 1,6 6,17 

Londýn Heathrow–Dubai Int. 1,57 39,23 
Londýn Heathrow–Hong Kong 1,45 13,93 
Londýn Heathrow–Los Angeles 1,41 4,44 
Londýn Heathrow–Singapore 1,01 6,79 
Paříž Charles de Gaulle–Montreal 1,06 63,76 
Londýn Heathrow–Washington 
Dulles Int. 1,05 -2,35 

Londýn Heathrow–San Francisco 1,03 -0,31 
Londýn Heathrow–Toronto L.B.P.2) 
Int  1,02 -4,84 

Londýn Heathrow–Mumbai Ch.S.3) 1,01 124,52 
Londýn Heathrow–Johannesburg 
Int. 1 -2,51 

Madrid Barajas–Miami 0,99 35,85 
Paříž Charles de Gaulle–Tokyo 0,97 8,15 
Londýn Heathrow–Boston 
G.E.L.L.4) 0,89 -4,17 

Londýn Heathrow–Narita Int. 0,88 -11,83 
Londýn Heathrow–Miami Int. 0,83 -4,83 
Londýn Heathrow–Sydney 0,82 41,04 

Zdroj: Eurostat, Poznámky: *počet přepravených cestujícíh zahrnuje přilétající i odlétající cestující, 1) 
J.F.K.- John  Fitzerald Kennedy, 2) Lester B. Pearson, 3) Chhatrapati Shivaji, 4) General Edward 
Lawrence Logan 
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