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Cílem předložené práce je analýza odbavení cestujících se zaměřením
na samoobslužné odbavení cestujících. Ve druhé kapitole je popsán proces odbavení
cestujících, jak tradičním způsobem na odbavovací přepážce tak samoobslužným
způsoben. Samoobslužné odbavení by nebylo možné bez značného technologického
pokroku v oblasti přepravních dokladů, takže třetí kapitola se zabývá přepravními doklady
používanými v osobní letecké dopravě a jejich technologickým vývojem. Čtvrtá kapitola je
souhrnem specifik samoobslužného odbavení a jejich výhod a nevýhod pro cestující
a letecké dopravce a letiště. Pátá kapitola se zabývá odbavení cestujících na Letišti Václava
Havla, analýzou současného stavu a návrhem změn pro zlepšení odbavení na něm. Závěr
stručně shrnuje vývoj přepravních dokladů, specifika samoobslužného odbavení a analýzu
Letiště Václava Havla.
Klíčová slova: odbavení cestujících, samoobslužné odbavení, samoobslužný
kiosek, Check-in, Drop-off, letecká společnost, letenka, palubní vstupenka, zavazadlová
přívěska, internet, mobilní telefon, aplikace
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Abstract
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Author: Zuzana Šašková
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Dissertation adviser: Ing. Petra Skolilová
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The aim of this work is to analyze the check-in of passengers with a focus
on self-service check-in passengers. The second chapter describes the check-in process
of passengers in the traditional way also on self-service check-in counter. Self-service
check-in wouldn´t have been possible without the significant technological progress
in transport documents. The third chapter deals with the shipping documents used
in passenger air traffic and its technological developments. The fourth chapter is
a summary of the specifics of the self-service check-in and their advantages
and disadvantages for the passengers, airlines and airports. The fifth chapter deals with
the check-in of passengers at the Vaclav Havel Airport and analyzing the current situation
and suggesting the changes to improve handling at the airport. In Conclusion summarizes
the development of ticketing, self-service check-in specifics and analysis Vaclav Havel
Airport.
Keywords: passenger clearance, self-service check-in, self-service kiosk, check-in,
drop-off, airline ticket, boarding pass, baggage tags, internet, mobile phone, application
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1. Úvod
Člověk po celá staletí toužil vzlétnout jako pták. Mnozí se o to více či méně úspěšně
pokoušeli, první lety či spíše plavby s platícími zákazníky byly realizovány za použití
vzducholodí. Ve dvacátých letech minulého století začaly vznikat první přepravní společnosti
nabízející leteckou dopravu, jako způsob výrazného zkrácení doby potřebné k překonání
značných vzdáleností.
V počátcích osobní letecké dopravy byly kapacity letadel nízké a létání bylo díky své
vysoké ceně přístupné pouze nejbohatším vrstvám obyvatel. To se ovšem v průběhu času
velmi významně změnilo a v dnešní době je letecká doprava dostupná téměř každému.
S rostoucím počtem cestujících, jejich zavazadel a technologickým pokrokem se také měnil
způsob rezervace letů, prodeje a doručování letenek, stejně jako samotné letenky a další
přepravní doklady. Velká změna nastala i ve způsobu odbavování, které je nedílnou součástí
každého letu a jenž bylo negativně poznamenáno zavedením bezpečnostních kontrol
na letištích v důsledku únosů letadel a jiných protiprávních činů páchaných vůči leteckým
dopravcům a cestujícím.
Od dob prvních letů také velmi významně změnila je velikost letišť a letištních
terminálů. S tím souvisí i doba potřebná k projití od vstupu do odletové haly k odletovému
východu. Na malých letištích může být tato doba i dnes poměrně krátká v řádu desítek minut,
oproti tomu na velkých rušných letištích se tento čas může protáhnout i na několik hodin.
Hlavní předností letecké dopravy je její rychlost a doba, kterou stráví cestující odbavovacím
procesem, a která je vnímána značně negativně a létání na krátké vzdálenosti tím přichází o
jednu ze svých největších výhod ze strany cestujícího.
Letecký průmysl ve snaze urychlit odbavení cestujících, a zároveň ušetřit značné
finanční prostředky, investuje nemalé částky do inovací v odbavovacím procesu. První
vlaštovkou k urychlení odbavení byla možnost odbavit se např. z hotelu nebo použít telefon
a zajistit si, že palubní vstupenka bude pro cestujícího přichystána již při příchodu na letiště.
Převrat v tomto směru nastal se zavedením elektronických letenek, které umožnily spolu
s rozvojem dalších technologií samoobslužné odbavení cestujících a mohla se tak výrazně
snížit doba, kterou musí cestující strávit na letišti.
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V první části této práce se budu zabývat procesem odbavení cestujících od přihlášení
se k letu, přes odbavení zavazadel, bezpečnostní a pasovou kontrolu až po průchod odletovým
východem s přihlédnutím k nejnovějším způsobům odbavení. Druhá část se zabývá vývojem
přepravních dokladů, jejichž změny umožnily výrazný posun v možnostech samostatného
odbavení. Ke změnám v oblasti přepravních dokladů výraznou měrou přispěla společnosti
IATA (International Air Transport Association), což je mezinárodní organizace sdružující
především tradiční letecké dopravce. Třetí část se zabývá specifiky samoobslužného odbavení,
výhodami a nevýhodami pro cestující, letiště a letecké dopravce. V další části je zhodnoceno
Letiště Václava Havla z hlediska samoobslužného odbavení a navrhnuty změny použitelné
v jeho prostředí a nastíněn směr, kterým se ubírají vyvíjené a zaváděné technologie.
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2. Odbavení cestujících
Nedílnou součástí každé cesty letadlem je odbavení, které může v nejúspornější
podobě zabrat několik minut, a při špatných podmínkách i několik hodin. Odbavení zahrnuje
řadu kroků. Prvním z těchto kroků je check-in, neboli přihlášení k letu. Tento krok lze provést
na letišti (odbavení na přepážce nebo pomocí kiosku) nebo z pohodlí domova, hotelu či
kanceláře prostřednictvím zařízení s přístupem na internet. Druhým krokem je odbavení
zavazadel, které může být provedeno buď spolu s přihlášením k letu na přepážce anebo jako
samostatný úkon předání zavazadel na přepážce Drop-off nebo pomocí Drop-off kiosku. Pokud
ovšem cestující má pouze kabinová zavazadla, tak se ho tento krok netýká. Třetím krokem je
vstup do neveřejné tranzitní části letištního terminálu, kam mají přístup jen cestující s platnou
palubní vstupenkou a osoby zde pracující. Veřejná a neveřejná část terminálu může být
oddělena například pasovou či bezpečnostní kontrolou nebo turnikety, které vpustí cestujícího
po naskenování 2D kódu z palubní vstupenky. Pasová a bezpečnostní kontrola nespadá přímo
pod

odbavení

cestujících,

ale

je

jedním

z procesů,

který

musí

cestující

před nástupem do letadla podstoupit a proto je zde zařazena. Posledním krokem, který je
společný pro všechny způsoby odbavení, je kontrola před nástupem do letadla.
Kdybychom žili v ideálním světě, čekaly by na cestující před samotným letem jen tři
nutné kroky a to check-in, odbavení zavazadla a kontrola před vstupem do letadla, i když
už i ta je dnes nutná z bezpečnostního hlediska.

2.1 Check-in
Check-in neboli přihlášení k letu je prvním z kroků, které musí cestující
před plánovaným odletem absolvovat, aby mohl nastoupit do letadla. Dnešní technologie
umožňují cestujícím vybrat si z několika způsobů odbavení, to nejzákladnější rozdělení vychází
z toho, zda se cestující odbaví sám nebo zda je odbaven agentem handlingové společnosti
na odbavovací přepážce.
Velký vliv na výběr způsobu odbavení mají samotné letecké společnosti. Letecké
společnosti určují směr, kterým se bude vyvíjet způsob odbavování jejich cestujících, tím jaké
možnosti odbavení zákazníkům nabídnou a které způsoby odbavení propagují či které
zpoplatňují.
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Specifické chování v tomto směru mají někteří nízkonákladový dopravci, kteří nutí
cestující k elektronickému odbavování, nejlépe pomocí webový stránek či mobilní aplikace,
které jsou pro aerolinie ekonomicky nejvýhodnější tím, že odbavení na přepážce zpoplatňují.
Charterové společnosti (alespoň ty české) jsou naopak specifické tím, že samoobslužné
odbavení neumožňují. Důvodem může být potřeba většiny cestujících odbavit zavazadla nebo
to, že cestujícími jsou často skupiny často s dětmi, které nemohou využít samoobslužné
odbavení, a v neposlední řadě může přicházet v úvahu i to, že se charterovým společnostem
nevyplatí investovat do vývoje softwaru pro samoodbavování. K tomu se ještě může přidat
argument,

že

tento

typ

cestování

využívají

lidé,

kteří

létají

spíše

výjimečně

a samoobslužné odbavení by stejně nezvolili ze strachu, že to nezvládnou. Posledním
důvodem pro odbavování cestujících charterových společností u přepážky může být potřeba
opět způsobená cestováním většího počtu skupin cestujících, kteří chtějí či dokonce potřebují
sedět spolu (matka a malé dítě), což by samoodbavování cestujících značně zkomplikovalo.
Pro odbavení na letišti existují specifické skupiny cestujících, kterým v této práci
nebude vzhledem k jejímu rozsahu a tématu věnována pozornost (tyto osoby většinou
nemohou využit samoobslužné odbavení). Pro informaci jsou zde tyto skupiny uvedeny,
ale bez jakýchkoliv detailů a vysvětlování. Jsou to malé děti, nedoprovázené děti, nemocní
cestující, cestující na invalidním vozíku, těhotné ženy v pokročilém stupni těhotenství
a deportovaní cestující.
2.1.1 Odbavení na přepážce
Odbavení na přepážce je nejstarším způsobem odbavení, který je sice na ústupu,
ale zůstane zachováno i nadále, protože jsou skupiny cestujících, které jsou na tento způsob
odbavení odkázaní přepravními podmínkami leteckých společností a letišť.
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Průběh odbavení

2.1.1.1

Chce-li nebo musí-li se cestující odbavit na přepážce, přijede na letiště a na informační
tabuli vyhledá let, na který se potřebuje odbavit a přečte si, které přepážky tento let odbavují.
Následně se dostaví k odbavovací přepážce, kde po předložení letenky, cestovního dokladu,
čísla rezervace, čísla elektronické letenky nebo věrnostní karty leteckého dopravce
handlingový agent zkontroluje rezervaci, přidělí cestujícímu místo v letadle a vytiskne palubní
vstupenku. Pokračuje-li cestující dalšími linkami, jsou mu obvykle vystaveny i palubní
vstupenky na další linky tak, aby nemusel opakovaně procházet odbavovacím procesem.
Pokud má cestující zavazadla určená k odbavení, jsou zkontrolovány jejich rozměry a zváženy.
Následně jsou pro zavazadla vytištěny zavazadlové přívěsky a zavazadla jsou jimi označena
a

odeslána

do

třídírny,

pro přestupujícího cestujícího je
důležité vědět kam až má zavazadla
odbavená. Pokud má cestující pouze
kabinová zavazadla mohou mu zde
být

také

přívěskou

zvážena

a

označena

kabinového

zavazadla

(např. CABIN, Carry on baggage, toto
označení nese informaci o tom,
že

kabinové

zavazadlo

splňuje

Obrázek
Obrázek1,1,Odbavení
Odbavenína
napřepážce,
přepážce,zdroj
zdroj [28]
[1]

předepsané váhové a rozměrové limity pro kabinové zavazadlo). Na závěr odbavení jsou
cestujícímu vráceny doklady, předána palubní vstupenka (vstupenky) a zavazadlový lístek.
V průběhu odbavení si může cestující ještě připlatit nadstandartní služby (přejít do vyšší třídy,
jeli zde místo, zaplatit lepší sedadlo či jídlo) a zaplatit za překročení váhového limitu zavazadel
či za zavazadla navíc.
Pracovníci některých aerolinií v této fázi odbavení na přepážce také kontrolují, zdali
mají cestující všechny dokumenty (pas, víza, očkování) potřebné pro povolení ke vstupu
do cílové destinace případně pro přestup na jiných letištích. Jiné aerolinie přenáší tuto
odpovědnost na cestující, i když v případě nevpuštění cestujícího do země příletu, jsou povinny
dopravit cestujícího zpět na své náklady, tyto náklady ale následně vymáhají na cestujícím.
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2.1.1.2

Odbavení podle stupně využití automatizace

Odbavení cestujících na přepážce můžeme rozdělit do třech skupin podle stupně
automatizace tohoto procesu.

Všechny činnosti při odbavení jsou vykonávány bez pomoci automatizace, to znamená,
že palubní vstupenka, zavazadlový lístek a veškerá provozní dokumentace jsou vypsány ručně.
Po průchodu gatem jsou ručně sčítány odebrané palubní vstupenky ke kontrole počtu
nastoupených cestujících. Tento způsob odbavení je časově velmi náročný a dnes se s ním lze
setkat jen výjimečně na malých letištích, kde není možnost zavést alespoň částečnou
nebo úplnou automatizaci.

Při poloautomatickém odbavení je alespoň jedna z činností vykonávána automaticky.
Může jít o automatizaci např. v tištění palubních vstupenek, zavazadlových lístků, zpracování
provozní dokumentace anebo o kombinaci těchto činností. Přestože se jedná o jen o částečnou
automatizaci, celkový čas ušetřený zavedením automatizačního opatření může být značný.

Fungování velkých letišť a leteckých společností je dnes téměř nepředstavitelné
bez plně automatizovaného odbavovacího systému, kdy jsou všechny činnosti prováděny
pomocí výpočetní techniky a mechanické automatizace. Za účelem zjednodušení a urychlení
odbavovacích procesů byly vyvinuty informační systémy, které umožňují automatizaci
veškerých činností, předávání informací a zpracování dat od načtení seznamu cestujících
do odbavovacího systému až po jejich projití odletovou branou. Jediná neautomatizovaná
činnost, která pak zbývá na palubní personál, je závěrečné spočítání cestujících na palubě
letadla těsně před odletem a naložení zavazadel do kontejneru či do nákladového prostoru
letadla.
2.1.1.3

Odbavení podle uspořádání přepážek a místa odbavení

Používané technologie a organizace daného letiště určují různé způsoby odbavení,
u tohoto rozlišení se nejedná o stupeň automatizace, ale především o funkci jednotlivých
odbavovacích přepážek, případně o místo odbavení.
16

Odbavovací přepážky nacházející se v odbavovací hale mohou být určeny buď
k odbavení jednoho konkrétního letu anebo všech letů anebo mohou sloužit k individuálnímu
odbavení některých specifických skupin osob, zvláštní přepážkou v odbavovací hale může být
také přepážka Baggage drop-off. Odbavení může probíhat také před nástupem do letadla
nebo úplně mimo letištní terminál.
2.1.1.3.1

Flight Check-in – odbavení podle letu

Při odbavení podle letu jsou pro každý let předem určeny konkrétní přepážky, na nich
odbavení proběhne. Všechny přepážky mají být zřetelně označeny dopravcem, číslem linky
(při sdílení jednoho letu více dopravci může být čísel i více) a cílovou destinací. Přepážky
mohou být rozděleny pro využití cestujícími podle jejich tarifních tříd a případně použití
věrnostního programu letecké společnosti. Jedna přepážka může být také vyhrazena jako
Drop-off přepážka, která přednostně odbavuje cestující, kteří potřebují odbavit pouze
zavazadlo. Tyto přepážky se obvykle otvírají 2 hodiny před odletem a uzavírají se asi 30 minut
před odletem (v závislosti na náročnosti předletové přípravy, bezpečnostních požadavcích
a jednotlivých aerolinií se tento čas může zvýšit až na 60 minut). Výhodou tohoto způsobu
využití přepážek je rychlejší odbavení proti přepážkám Common check-in, ale zase zde dochází
ke špatnému hospodaření s časem, kdy se zde, většinou při otevření přepážky, tvoří dlouhé
fronty, které jsou velmi negativně vnímány cestujícími a po odbavení počátečního návalu jsou
přepážky nevyužity a odbavující personál čeká na cestující, kteří nechávají odbavení
na poslední chvíli.
2.1.1.3.2

Common Check-in – společné odbavení

U přepážek Common Check-in se lze odbavit bez ohledu na to
jakou linkou cestující letí. Přepážky jsou zde rozlišeny podle tarifních tříd
(Travel, Business, First class) a bývá zde i přepážka Baggage Drop-off.
Výhodou tohoto způsobu uspořádání odbavovacích přepážek je možnost
odbavit se na daný let až 24 hodin před odletem. Lze tak čas do odletu
strávit v tranzitní hale, která je lépe přizpůsobená pro čekající cestující
než hala odbavovací, nachází se zde většinou větší možnost občerstvení,
nákupní možnosti a celkově větší počet míst určených k čekání. Tento
způsob odbavení využívají i letecké skupiny, kdy je odbavení společné

Obrázek 2, Sloupek
označující přepážky
společného
odbavení,
Zdroj: vlastní
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pro všechny členy letecké společnosti sdružené v konkrétní skupině či alianci.
2.1.1.3.3

Dedicated Check-in – odbavení podle společnosti

Jedná se rozdělení odbavovacích
přepážek podle jednotlivých leteckých
společností, kdy přepážky odbavují
jeden nebo více letů dané letecké
společnosti. Přepážky jsou zde opět
rozlišeny podle cestovních tříd (Travel,
Business, First class) a některé letecké

Obrázek 3, Přepážky společného odbavení
společnosti ČSA, Zdroj: vlastní

společnosti mají i Drop-off přepážku.
Tento způsob odbavení jsem zaznamenala na Mnichovském letišti Franz Jozef Strauss,
kde již při příjezdu na letiště cestující hledá nejen určitý terminál ale i část, kterou využívá
letecká společnost, která daný let operuje.
2.1.1.3.4

Gate Check-in – odbavení před nástupem do letadla

V dnešní době je Gate – check-in používáno především pro tranzitní cestující, kteří se
neodbavili při prvním odbavení až do cílové destinace. Jedná se o odbavení těsně
před nástupem do letadla. Tento způsob odbavení je možný pouze v případě, že cestující má
již odbavená zavazadla nebo má jen kabinová zavazadla. Dříve bylo možné se na let odbavit
třeba v cestovní kanceláří či hotelu, kde byla cestujícímu vystavena palubní vstupenka.
Do této kategorie bych zařadila i samoobslužné odbavení bez zapsaných zavazadel,
neboť při využití samoobslužného odbavení bez zapsaných zavazadel je odletová brána prvním
místem, kde letecká společnost dostává informaci o tom, že se cestující skutečně dostavil
k odletu (toto platí, pokud není zajištěn přenos informace o kontrole palubní vstupenky
před průchodem bezpečnostní kontrolou či pasovou kontrolou).
2.1.2 Samoobslužné odbavení
Trendem

tohoto

tisíciletí

je

samoobslužné

odbavení.

Základním

rysem

samoobslužného odbavení je to, že cestující není odkázaný na pracovníka odbavovací
přepážky, ale většinu (někde dle vybavení letiště a podmínek dopravce všechny) činností
zvládne sám bez nutnosti asistence pracovníka letiště či handlingové agentury.
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Samoobslužné odbavení může být realizováno vícero cestami, společnými body ovšem
zůstává to, že jako první zákazník obdrží elektronickou letenku (e-mailem, prostřednictvím
věrnostního programu či jinou elektronickou cestou). Druhým krokem je že se cestující přihlásí
k letu (provede tzv. check-in) a obdrží palubní vstupenku. Třetím krokem, který se realizuje
pouze, pokud má cestující zavazadla k odbavení, je odbavení zavazadel, jejich zvážení,
kontrola rozměrů a označení. Posledním krokem (nepočítáme-li pasovou a bezpečností
kontrolu) je nástup do letadla přes bránu neboli gate. Většina z výše popsaných kroků může
být realizován několika způsoby či mohou být různě kombinovány.
Tento způsob odbavení nemohou využít již dříve zmíněné skupiny cestujících.
Dále popsané způsoby odbavení a časy u nich uvedené jsou jen orientační. Každá
aerolinie má svůj vlastní systém odbavení a podmínky a procesy se mohou lišit. Snažila jsem
se popsat odbavení co nejpodrobněji. Některé letecké společnosti mohou mít systémy
odbavení jednodušší a nevylučuji, že jsem některý z kroků specifický pro některou z leteckých
společností nezmínila.
2.1.2.1

Odbavení přes internet (Internet Check-in)

Je umožněno obvykle 24 hodin před odletem (může být až 30 dní), čas do kdy lze tento
způsob odbavení využit může být až 1 hodinu před odletem (čas se mění v závislosti na letecké
společnosti, jejích podmínkách a cílové destinaci).
Odbavení přes internet nebo také web Check-in umožňují jednotlivé letecké
společnosti většinou ze svých webových stránek. Možnost přihlášení se k letu je obvykle
přístupná z hlavní stránky letecké společnosti, tak aby to cestující nemusel hledat.
Prvním krokem při odbavení přes internet je identifikace letu a cestujícího,
který se chce odbavit. Odbavovací systém nabízí několik různých možností vyhledání
rezervace. Nejčastější z nich a zároveň vyskytující se u většiny aerolinií je identifikace pomoci
čísla rezervace nebo čísla elektronické letenky, jména a příjmení cestujícího. Druhou častou
možností je přihlášení se přes věrnostní program nebo čísla věrnostní karty a příjmení.
Třetí možností je přihlášení se pomocí uživatelského účtu, který má cestující u letecké
společnosti vytvořen (další možnosti jsou přihlášení pomocí čísla kreditní karty či e-mailové
adresy). Také jsem zaznamenala možnost přihlášení se pomocí znalosti čísla letu, jména
a příjmení. Druhým krokem při internetovém odbavení je kontrola informací o cestujícím
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(cestujících). Poté následuje několik kroků, které mohou mít různé pořadí a jejich obsah
či přítomnost v systému je opět závislá na letecké společnosti. Jedním z těchto kroků může být
vyplnění informací o zavazadlech a případně připlacení si za zavazadla navíc
nebo za překročení hmotnosti. Následujícím krokem bývá obvykle výběr sedadla, kde je
sedadlo cestujícímu buď nabídnuto a on ho může bezplatně změnit (v rámci svého tarifu)
nebo si rovnou vybírá z dostupné volné kapacity. Zde je opět nabídnuta možnost připlatit si
za sedadlo podle potřeb či preferencí cestujícího. V dalším kroku jsou cestujícímu nabídnuty
doplňkové služby od možnosti přejití do vyšší cestovní třídy, přes objednání si lepšího jídla,
sjednání cestovního pojištění, zajištění dopravy na letiště, možnosti zasílání informací o stavu
letu na mobilní telefon či formou emailu, až po možnost využití letištních salónků (lounge)
či fast track (přednostní) přepážky u pasové kontroly.
Při letech mimo Schengenský prostor je
v některém

z

kroků

vyžadováno

zadání

osobních informací, jako je datum narození
a informace o cestovních dokladech, které jsou
použity k cestě. Cestující je dotázán, zda vše
řádně vyplnil a zkontroloval, je upozorněn
na

zakázané

zavazadlech,

předměty
po

v kabinových

odsouhlasení

pravidel

a podmínek letecké společnosti si cestující
vybere jednu z nabízených forem palubní
vstupenky. Může jít o fyzické vytištění na papír,
uložení do PC většinou ve formátu PDF, zaslání
formou e-mailu nebo SMS. Mimo SMS formát,
bude palubní vstupenka vždy obsahovat 2D
kód. Někdy nelze palubní vstupenku získat
některou

z výše

zmiňovaných

Obrázek 4, Příklad přihlášení k odbavení
přes Internet, Zdroj: vlastní

možností

a cestující si ji musí obstarat na letišti buď vytištěním ze samoobslužného kiosku, nebo
vyzvednutím na k tomu určené přepážce anebo vyzvednutím na běžné přepážce. Online
odbavení tím ovšem přichází o své největší výhody pro cestující. To jest úsporu času
a zjednodušení odbavení na letišti nebo nepotřebu odbavení se na letišti.
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Odbavovací systémy jednotlivých leteckých společností se více či méně liší, rozdíly jsou
především v grafickém provedení, v možnostech identifikace k letu (hlavně počet různých
způsobů), doplňkových službách, které jsou při odbavování poskytovány a v nabízených
formách palubních vstupenek.
2.1.2.2

Odbavení přes mobilní telefon

Téměř každý dnes vlastní mobilní telefon, o něco méně je
těch, kteří vlastní telefon s připojením k internetu. Letecké
společnosti na tuto skutečnost reagovaly vytvořením mobilních
aplikací pro nabídku svých služeb a pro možnost odbavit se k letu
nebo vytvořením verze svých internetových stránek speciálně
navržených pro zobrazení na mobilním telefonu, některé
společnosti nabízí obě možnosti.
Postup při odbavení přes mobilní stránky letecké
společnosti je velmi podobný odbavení přes internet, s tím
rozdílem, že je přidána možnost uložení palubní vstupenky Obrázek 5, Příklad přihlášení
do k tomu určené aplikace v mobilním telefonu (např. aplikace
Passbook, Wallet).

k odbavení pomocí mobilní
aplikace,
Zdroj: vlastní

Aplikace v mobilním telefonu k předchozímu ještě přidává např. možnost sledovat
online status letu (automaticky se aktualizuje při připojení na datovou síť) nebo zobrazuje
na displeji telefonu výzvy k nástupu do letadla anebo třeba informace o zpoždění.
2.1.2.3

Samoobslužný kiosek

Samoobslužný odbavovací kiosek je technologické zařízení spojující počítačový
terminál s dotykovou obrazovkou s připojením na komunikační síť, doplněný o čtečky
a tiskárny palubních případně zavazadlových lístků.
Samoodbavovací kiosky mají období svého největší rozmachu za sebou. První kiosky
zavedla společnost Alaska Airlines v roce 1997 a v době největšího využití je používalo až 50%
cestujících některých leteckých společností.

V první fázi fungování kiosků měla každá

společnost své vlastní kiosky, které vlastnila a provozovala. To ovšem bylo nákladné
a neefektivní nejen z hlediska místa potřebného pro umístění na letištích, proto byla vyvinuta
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platforma kiosku s CUSS standardem. Kiosky s CUSS standardem jsou navrženy tak,
aby cestujícím umožňovaly odbavení na lety různých leteckých společností. Standard CUSS byl
vyvinut společně různými aeroliniemi, letišti a dodavateli. To bylo velmi důležité proto,
aby kiosky přestali zakupovat pouze jednotlivé aerolinie pro svou potřebu, a začali je kupovat
i letiště pro sdílení různými leteckými společnostmi. Platforma kiosku je sdílena množstvím
různých check-in aplikací, které jsou přizpůsobené CUSS standardu. V kiosku je nainstalována
společná spouštěcí aplikace (součást CUSS), která zobrazuje na společné úvodní obrazovce
loga jednotlivých leteckých společností využívajících kiosek, z nichž si cestující mohou vybrat
aerolinie, na jejichž let se chtějí přihlásit.
Samotné odbavení je poměrně rychlé a jednoduché.
Cestující vyhledá v letištní hale samoobslužný kiosek, vybere
leteckou společnost podle jejího loga a na následující
obrazovce zvolí jazyk, jenž má kiosek používat při komunikaci
s cestujícím. Třetím krokem je výběr způsobu identifikace.
Cestující může mít na výběr až z šesti způsobů identifikace
(v závislosti na letecké společnosti, na jejíž let se odbavuje
a vybavení kiosku). Tyto způsoby jsou načtení údajů z kreditní
karty, zákaznické karty letecké společnosti, cestovního pasu
nebo již vytištěné palubní vstupenky, také lze ručně zadat číslo
elektronické letenky či rezervační kód spolu se jménem
cestujícího. Po provedení identifikace se nabídnou možné lety

Obrázek 6, Samoobslužný
kiosek, Zdroj: [29]

k odbavení. Zároveň je možné odbavovat více cestujících,
kteří mají zakoupenou letenku na stejnou rezervaci. Po vybrání a potvrzení letu nebo letů,
na které se chce cestující odbavit je mu nabídnuta možnost vybrat si sedadlo. Některé kiosky
umožňují i tisk zavazadlových lístků. V takovém případě je cestující dotázán na počet
zavazadel, která bude chtít odbavit. V případě letu mimo Schengenský prostor musí cestující
potvrdit, že má cestovní pas a vízum pro cílovou destinaci. V některých případech je vyzván
k zadání čísla pasu a data narození. Součástí odbavení pomocí kiosku je upozorněn
na zakázané předměty v zavazadlech. Posledním krokem je tisk palubní vstupenky
a zavazadlové přívěsky. Pokud je cestující bez odbavovaných zavazadel může pokračovat
rovnou na bezpečnostní či pasovou kontrolu.
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2.1.2.4

Telefonický check-in

Telefonický check-in je služba, která byla k dispozici na některých letištích
před rozvojem dnes běžných způsobů samostatného přihlašování k letu. Byla určena hlavně
pro obchodní cestující, kteří přicházeli k odbavení na poslední chvíli. Podmínkou tohoto
odbavení bylo to, že cestující nesmí mít zapsané zavazadlo. Telefonní odbavení probíhalo tak,
že cestující předal po telefonu odbavovacímu agentovi identifikační informace o sobě a své
cestě. Když pak cestující přijel na letiště, vyzvedl si palubní vstupenku na speciální, k tomu
určené přepážce.
2.1.3 Automatický check-in
Automatické odbavení stojí na rozhraní mezi samoobslužným odbavením a odbavením
na přepážce, protože podnět k odbavení nevychází od zákazníka jako u samoobslužného
odbavení, ale zákazník je automaticky přihlášen k letu pokynem rezervačního systému
leteckého dopravce.
Některé letecké společnosti poskytují službu automatického přihlašování k letu podle
cestovní třídy. A to tak, že je cestujícímu automatický check-in přiřazen, nebo si jej může zvolit
při rezervaci letenky (v závislosti na leteckém dopravci). Palubní vstupenka je cestujícímu
doručena v daném časovém předstihu (max. 30 hodin) před odletem prostřednictvím e-mailu,
nebo jako mobilní palubní vstupenka do chytrého telefonu. Cestující si může zvolit, zdali si
palubní vstupenku vytiskne doma nebo na letišti prostřednictvím samoobslužného kiosku.
Případně je možné si palubní vstupenku uložit do mobilního telefonu. Pokud je rezervace
provedena pro více cestujících, jsou všechny palubní vstupenky odeslány na e-mail, který byl
zadán při rezervaci. Výhodou tohoto odbavení pro cestující je úspora času a jednoduchosti
i pro ty cestující, kteří nejsou vyznavači nejnovějších technologií. Nevýhodou tohoto způsobu
odbavení může být pro některé cestující nejistota spojená s tím, jestli bude palubní vstupenka
doopravdy doručena. Pokud nepřijde v očekávaném čase tak se stupňuje napětí, kdy a jestli
vůbec přijde. Leteckým dopravcům přináší automatické přihlášení k letu úsporu nákladů
na odbavení cestujících. Pro některé cestující je automatické odbavení jakousi přibližovací
cestičkou k používání samoobslužných způsobů odbavení, kdy mohou být podmínkami letecké
společnosti donuceni k tomuto typu odbavení a uvědomí si tak výhody, které jim tento typ
odbavení přináší, a při další cestě již vyhledávají samoobslužné odbavení.
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2.2

Odbavení zavazadel

Zavazadla můžeme rozdělit do třech kategorií, jedná se o nezapsaná nebo také
kabinová zavazadla, druhou skupinou jsou zapsaná neboli odbavovaná zavazadla a do třetí
skupiny lze zařadit zavazadla, která se něčím vymykají např. sportovní náčiní, hudební
nástroje, dětské kočárky a další, pro tuto poslední skupinu platí zvláštní přepravní podmínky
a v této práci nebudou řešeny.
Odbavení zavazadel je nedílnou a důležitou součástí odbavovacího procesu
při odbavovaní cestujících. Existuje několik možných způsobů odbavení, počínaje předáním
k přepravě při odbavení cestujícího na přepážce přes využití drop-off přepážky, až po úplně
samoobslužné odbavení.
2.2.1 Nezapsaná zavazadla
Nezapsaná zavazadla jsou taková zavazadla, která splňují podmínky dopravce
na velikost a hmotnost pro kabinová zavazadla a cestující si je sebou bere přímo do kabiny
letadla, má je pod svou kontrolou a sám za ně odpovídá. Tato zavazadla neprochází klasickým
odbavením na přepážce, ale mohou být označena jako kabinová zavazadla visačkou (např.
Cabin, Carry on baggage) při přihlašování cestujícího k letu.
Pro kabinová zavazadla platí přísné bezpečnostní předpisy ohledně toho, co mohou
obsahovat. Existuje rozsáhlý seznam toho, co se v kabinových zavazadlech nesmí nacházet
a pokud se cestujícímu stane, že na toto omezení zapomene, může se dostat do situace,
kdy bude zakázaný předmět odhalen při bezpečnostní kontrole a cestující bude muset takový
předmět odstranit (vyhodit nebo předat osobě, která ho doprovázela na letiště, ale sama
neletí) nebo zavazadlo označit zavazadlovou přívěskou Limited release a nechat ho přepravit
v nákladovém prostoru letadla. Pokud cestující není ochoten přijmout ani jedno z možných
řešení, je dopravce povinen vyloučit cestujícího z přepravy. Cestující pak neodletí.
2.2.2 Zapsaná zavazadla
Zapsaná zavazadla jsou taková zavazadla, která jsou odbavena pro přepravu
v nákladním prostoru letadla a po předání do zavazadlového systému za ně přebírá
odpovědnost dopravce, až do doby doručení na místo určené k předání zavazadla. Na zapsaná
zavazadla se také vztahují bezpečnostní pravidla, ale již nejsou tak přísná jako pro zavazadla
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kabinová. Zapsaná zavazadla mohou mít zpravidla větší rozměry i hmotnost než zavazadla
kabinová. Cestujícím je doporučováno zavazadlo zabezpečit proti nepovolenému vniknutí
(speciální letecký zámek nebo nechat zavazadlo na letišti zabalit, mimo USA), v zapsaných
zavazadlech není dovoleno přepravovat cenné předměty (šperky, peníze, doklady, šeky,
smlouvy, klíče) a křehké předměty včetně elektroniky, při nedodržení těchto podmínek nenese
přepravce odpovědnost za ztrátu či poškození takovýchto předmětů. Cenné předměty by měly
být přepravovány v kabinovém zavazadle.
Odbavení zapsaných zavazadel může probíhat na přepážce při odbavení cestujícího
(odstavec 2.1.1.) nebo může cestující využít některou z forem samoobslužného odbavení
určeného pro samoobslužné odbavení zavazadel.
2.2.3 Přepážka Drop-off
Nejméně

samostatné

odbavení

zapsaného

zavazadla hned po společném odbavení na přepážce spolu
s cestujícím je způsob odbavení, kdy cestující využije
k odbavení přepážku s označením Drop-off. Tato přepážka
je přednostně určena pro odbavení cestujících, kteří již
využili ke svému odbavení některý způsob samoobslužného
odbavení

a

potřebují

odbavit

pouze

zavazadlo.

Na takovouto přepážku přichází cestující se zavazadly,
která buď ještě nejsou opatřena zavazadlovou přívěskou

Obrázek 7, Označení Drop-off
přepážky, Zdroj: vlastní

anebo jsou vybavena zavazadlovou přívěskou, kterou si cestující vytiskl ze samoobslužného
kiosku a připevnil ke svému zavazadlu (další možností je doma tištěná zavazadlová přívěska,
o tom více v dalším textu).
Na Drop-off přepážce pracovník handlingové společnosti naskenuje palubní vstupenku
cestujícího a zavazadlovou přívěsku připevněnou na zavazadle. Dále je zavazadlo zváženo
a zkontrolována jeho velikost. Pokud je vše v pořádku, je zavazadlo odesláno k přepravě
a cestujícímu je předán zavazadlový lístek, jako potvrzení o převzetí zavazadla k přepravě.
Pokud zavazadlo není označeno zavazadlovou přívěskou, je po naskenování palubní vstupenky
cestujícího, zvážení a kontrole rozměrů zavazadla, přívěska vytisknuta a připevněna
na zavazadlo. Cestujícímu je pak předán zavazadlový lístek a zavazadlo je odesláno k přepravě.
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2.2.4 Samoobslužný Drop-off kiosek
Druhým způsob samoobslužného
odbavení zavazadel je odbavení pomocí
Drop-off

kiosku.

Cestující

vyhledá

v odletové hale samoobslužný Drop-off
kiosek, vloží do něj své zavazadlo,
identifikuje se např. naskenováním 2D
kódu ze své palubní vstupenky (další
možností

jsou

obdobné

jako

u samoobslužného kiosku) a zkontroluje

Obrázek 8, Drop-off kiosek, Zdroj: [30]

detaily letu. Kiosek po potvrzení vytiskne
zavazadlovou přívěsku. Cestující připevní přívěsku na zavazadlo v kiosku a potvrdí na displeji
kiosku provedení úkonu. Následně kiosek odešle zavazadlo k přepravě a zeptá se, jestli chce
cestující odbavit další zavazadlo. Pokud ne vytiskne kiosek zavazadlový lístek, který cestující
uschová pro případ potřeby (ztráta, reklamace).

Kontrola palubních vstupenek

2.3

Do tranzitního prostoru
může

projít

s platnou

pouze

palubní

cestující

vstupenkou.

Z toho vyplývá, že je zbytečné,
aby cestující, který nemá platnou
palubní vstupenku, byl připuštěn
k pasové či bezpečnostní kontrole.
Mohlo by se zdát, že falešnou
palubní vstupenku je dnes snadné

Obrázek 9, Automatická kontrola palubních vstupenek,
Zdroj: vlastní

si vytvořit doma na počítači, protože doma tištěné papírové palubní vstupenky neobsahují
bezpečnostní prvek, jehož pravost se dá rozpoznat lidským okem. Toto je na letištích většinou
ošetřeno osazením automatických turniketů, které kontrolují platnost palubní vstupenky.
Cestujícím bez platné palubní vstupenky neumožní průchod. Kontrola platnosti palubních
vstupenek je vždy umístěna před vstupem do tranzitní zóny. Turnikety (či jiná kontrola
platnosti palubních vstupenek) jsou umístěny s ohledem na uspořádání letiště a dalších
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kontrol na letišti, tak aby kontrola palubních vstupenek byla první kontrolou po jejich obdržení
a odevzdání zapsaných zavazadel k přepravě. Zaznamenala jsem tři způsoby umístění kontroly
platnosti palubních vstupenek. Prvním je umístění před bezpečnostní kontrolu, která odděluje
odletovou halu a tranzitní prostor. Druhým místem, kam se kontrola palubních vstupenek
umisťuje, je příchod k pasové kontrole. Po jejímž projití cestující vstupují do tranzitního
prostoru. Posledním způsobem umístění kontroly palubních vstupenek je samostatné
umístění turniketů pro kontrolu palubních vstupenek tak, že oddělují odletovou halou
a tranzitní prostor a umožňují přímí vstup do tranzitního prostoru bez bezprostředně
následující bezpečnostní či pasové kontroly (bezpečnostní kontrola je v tom případě
prováděna až u vstupu do odletové čekárny).
Kontrola palubních vstupenek může být, v závislosti na způsobu ověřování jejich
platnosti, přínosem i pro letecké společnosti, které by mohly získat přehled o počtu cestujících,
kteří se skutečně dostavili na letiště dříve než u odletového východu, leteckým společnostem
by to také mohlo pomoci nastavit standardy pro uzavření odletového východu (v závislosti
na minimálním čase potřebném k přesunutí od tohoto kontrolního bodu k odletovému
východu).

2.4

Pasová kontrola

Pokud cestující míří ze Schengenského prostoru do státu, který není jeho součástí,
či nemá vyjednaný volný pohyb osob, musí podstoupit pasovou kontrolu. Pasová kontrola je
prováděna příslušníky cizinecké policie a odděluje veřejnou (odletová hala) a neveřejnou
(tranzitní prostor) část letiště. Cestující při pasové kontrole předkládá cestovní doklady
a platnou palubní vstupenku. Tento úkon je vykonán přímo pracovníky cizinecké policie.
Občané Evropské unie starší 15-ti let vlastnící biometrický pas mohou využít průchozí
turnikety, které fungují samočinně, ale jsou pod dohledem cizinecké policie, kdy může
v případě problémů provést kontrolu přímo příslušník cizinecké policie. I když cestující
předkládá palubní vstupenku, informace o jeho přítomnosti na letišti není předána letecké
společnosti.

2.5

Bezpečnostní kontrola

Bezpečnostní kontrola je krok, kterému se nevyhne žádný cestující ani žádná osoba
pracující na letišti, která chce projít do prostorů za ní. Bezpečnostní kontrola spočívá v kontrole
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cestujících a jejich zavazadel, kdy se zajišťuje, aby kontrolovaná osoba nevnesla do prostoru
za kontrolou (a následně až na palubu letadla) žádný ze zakázaných předmětů. Tato kontrola
může být umístěna buď již u vstupu do neveřejné části letištního terminálu, nebo až
před vstupem do odletové čekárny, nebo jinak oddělené části neveřejného prostoru letiště.
Přísnost bezpečnostní kontroly se liší podle cílové destinace. Proto je v některých terminálech
prováděna zvlášť před každou odletovou čekárnou, ze které se cestující již nedostanou
do prostor, kde jsou cestující, kteří ještě neprošli bezpečnostní kontrolou. Na některých
letištích je před průchodem bezpečností kontrolou kontrolováno i to, zda má cestující platnou
palubní vstupenku, pokud tvoří bezpečnostní kontrola hranici mezi veřejnou a neveřejnou
částí letiště. Ani při této kontrole se stejně jako u pasové kontroly nedostane informace
o přítomnosti cestujícího na letišti k letecké společnosti.
Bezpečnostní kontrola probíhá tak,
že cestující vyndá z příručního zavazadla
velkou

elektroniku,

(tablet,

počítač,

fotoaparát) a dá ji zvlášť do plastové misky.
Druhou misku použije na přepravované
tekutiny a všechny kovové předměty,
které má u sebe, včetně hodinek a pásku
od kalhot. Do misky se odkládá i svrchní
oděv (kabát, bunda, mikina, pokrývka
hlavy) a příruční zavazadlo (kabelka,
batoh). Všechny misky s věcmi, příruční
i kabinové zavazadlo prochází rentgenem,

Obrázek 10, Bezpečnostní kontrola, Zdroj: [31]

na němž jsou pracovníci bezpečnostní kontroly schopni rozlišit zakázané předměty. Objeví-li
pracovníci bezpečnostní kontroly zakázaný předmět, je cestující požádán o jeho odstranění.
Cestující prochází elektromagnetickým rámem, který zjišťuje, jestli u sebe nemá kovové
předměty. Projde-li cestující rámem a ten pípá, musí si cestující znovu zkontrolovat, že u sebe
nemá nic kovového případně si i zout boty a projít rámem znovu, ozývá-li se rám opakovaně,
je cestující prohlídnut pomocí ručního skeneru.
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2.6

Nástup do letadla (boarding)

Poslední kontrolou, která je na letišti prováděna, je kontrola palubních vstupenek
před nástupem do letadla. Mezi povinnosti leteckého dopravce patří i kontrola identity
cestujícího, tzn. nejen kontrola dokladů, ale i kontrola vizuální shody mezi fotografií
v cestovním dokladu a fyzickou podobou cestujícího. Tato kontrola může probíhat několika
způsoby v závislosti na technologickém vybavení průchozí brány a předchozím způsobu
odbavení.
Při klasickém průchodu skrz odletovou bránu (gate) předá cestující svou palubní
vstupenku spolu s cestovním dokladem leteckému personálu. Ten pohledem zkontroluje,
jestli souhlasí jméno na palubní vstupence a v cestovním dokladu a podoba cestujícího
s fotografií v cestovním dokladu. Následně z palubní vstupenky oddělí kontrolní útržek,
na kterém cestující nalezne pro něj v tuto chvíli nejdůležitější údaj. A to číslo sedadla a vrátí
ho spolu s cestovním dokladem cestujícímu. Letecký personál střádá palubní vstupenky
a po průchodu cestujících, kteří čekali v odletové čekárně, je přepočítá, aby zjistil, zdali už jsou
na palubě všichni cestující nebo jestli se k nástupu do letadla ještě někdo nedostavil a je třeba
čekat s uzavřením gatu.
Technologicky

vyspělejší

a

celkově

rychlejší je průchod přes gate, kdy jsou palubní
vstupenky všech typů skenovány (dříve byly
načítány magnetické pásky) a agenti handlingové
společnosti

je

nemusí

střádat

a

počítat.

V závislosti na předchozím způsobu odbavení zde
zůstává kontrola shody jména mezi palubní
vstupenkou a cestovním dokladem a kontrola
identity.

Obrázek 11, Automatizovaný průchod gatem,
Zdroj [32]

U nejmodernějších odletových bran probíhá kontrola automaticky. Cestující naskenuje
svou palubní vstupenku, odbavovací systém vstupenku ověří, automaticky rozpozná obličej
a souhlasí-li obličej se jménem na vstupence, pustí cestujícího skrz turniket a započítá ho mezi
cestující na palubě.
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Průběh kontroly u odletové brány se liší podle jednotlivých aerolinií a způsobu
předchozího odbavení. Letecké společnosti se musí ujistit, že palubní vstupenka je pevně
svázána s daným cestujícím, a že na palubní vstupenku letí skutečně ten, jehož jméno je
na palubní vstupence uvedeno. Aby mohly letecké společnosti využívat plně automatického
průchodu branou, musí mít systém přihlášení k letu nastaven tak, aby měly tuto kontrolu
zaručenu. Což znamená, že odbavuje-li se cestující na přepážce, předkládá i svůj cestovní
doklad (či jiný uznávaný dokument) a pracovník handlingové agentury zaznamená potřebné
údaje do odbavovacího systému. V případě využití samostatného odbavení, ať už kiosku
nebo jedné z on-line forem, vyplňuje informace o dokladu a své další nacionále cestující sám.
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3. Technologický vývoj v oblasti přepravních dokladů
Přepravní doklady tvoří nedílnou součást letecké přepravy, bez nich si jen těžko
svedeme představit, jak by fungoval systém objednávání a potvrzení o zaplacení. Nejspíš by to
bylo něco na principu, kdo dřív přijde, ten letí a platí při vstupu na palubu. Kdo přijde pozdě,
ten si počká na další let. Takový systém by nevyhovoval ani leteckým společnostem
ani cestujícím. Proto jsou zde rezervační systémy a přepravní doklady.

3.1

Vývoj rezervačních systémů

Celosvětový pokrok a rozšíření informačních technologií vedlo k současnému trendu
v odbavování osobní letecké dopravy, kterým je samoodbavování. Ještě před třiceti lety toto
bylo nemožné. Aby mohla být vydána letenka, musí být ověřena informace o volné kapacitě
letadla. Následně musí být potvrzeno zaplacení letenky a zpět se musí dostat informace
nejprve o rezervaci místa, a poté (nebo hned) o uskutečnění platby a potvrzení o obsazení
rezervovaného místa. To by nešlo bez rezervačního systému.
Historicky, bylo hlavním účelem rezervačního systému poskytnout cestujícím možnost
vytvořit rezervaci a zaplatit letenku na budoucí let. Zároveň aerolinie potřebovaly sledovat
počet obsazených a volných míst v každém připravovaném letu, spolu s informacemi o již
realizovaných rezervacích (např. jméno cestujícího, kontaktní údaje, plán cesty cestujícího itinerář, speciální požadavky a podrobnosti o platbě). Tyto údaje se původně shromažďovaly
v centrálních rezervačních systémech jednotlivých leteckých společností ručně (s použitím
pera a papíru). V těchto velmi rozsáhlých seznamech se dle nutnosti škrtalo a přepisovalo,
což mohlo vést k chybám. S rostoucí velikostí leteckých společností bylo stále obtížnější
spravovat tento systém. Informace mezi rezervační kanceláří a zákazníky nebo častěji
cestovními agenty, byly přenášeny pomocí telefonu a dálnopisu. [3]
Prudký nárůst počtu přepravovaných cestujících, spolupráce mezi různými leteckými
společnostmi, potřeba prodávat letenky na mnoha prodejních místech i využívání prodejní
kapacity mnoha cestovních agentur, vytvořil potřebu centrálního systému a vzdáleného
přístupu do něj v reálném čase [1]. Vývoj centrálního rezervačního systému začal
už v padesátých letech minulého století, kdy se za tímto účelem spojili American Airlines se
společností IBM. Prvním malou pomocí v tomto směru byl elektromagnetický počítač,
který byl schopen podat informaci o počtu zbývajících volných míst v příslušném letu. Jeho
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největší výhodou bylo, že si tuto informaci mohlo vyžádat několik operátorů najednou. Ostatní
činnosti se ovšem stále vykonávaly pomocí pera a papíru. V roce 1960 zavedla společnost
American Airlines první skutečný centrální rezervační systém (CRS), který v roce 1964 převzal
veškeré funkce rezervačního systému, dnes je tento CRS známý pod označením SABRE
(Semi-Automated Busines Research Enviroment).
Centrální rezervační systém umožňoval spravovat rezervace v reálném čase a to nejen
z centrální rezervační kanceláře, ale i z dalších míst jako jsou letiště, prodejní kanceláře
leteckých společností, prodejní agentury a další. Centrální rezervační systém je počítačová
aplikace, která obsahuje veškeré záznamy o cestujících dostupné v elektronické podobě a je
do ní možný přístup v reálním čase pro každého kdo je na daný CRS připojen. Přenos dat mezi
data centrem CRS a přípojným bodem byl realizován prostřednictvím telefonní linky.
Postupem času ve světě vzniklo mnoho centrálních rezervačních systému, které se
postupně začaly propojovat a jejich propojením vznikly GDS - Globální distribuční systémy jako
je například Amadeus, SABRE, Galileo, Worldspan. GDS byly většinou vlastněny jednou
nebo více leteckými společnostmi. V současné době již mají letecké společnosti
ve společnostech vlastnící GDS jen minoritní nebo nulový podíl. [3]
„Globální distribuční systémy jsou vlastně prostředníky mezi vendory (poskytovateli
služeb) a prodejci. GDS dnes poskytují základní propojení mezi prodejními agenturami
a leteckými společnostmi, hotely a rent-a-car společnostmi, ale také nezávislými (agenturními)
internetovými portály a inventárními systémy leteckých společností a dalších poskytovatelů
služeb“ [1].
Celý systém a jeho vývoj je poměrně komplikovaný. Obsahuje i řešení vypořádání
plateb mezi všemi jejich uživateli, přes jednotné zúčtovací centrum BSP – Billing
and Settlement Plan. Zúčtování přepravy a služeb mezi jednotlivými leteckými společnostmi
má dnes na starosti IATA Clearing House. Zúčtování přes tyto centra bylo a je možné pouze
s platnou IATA licencí a akreditací, která zajišťuje kvalitu a spolehlivost držitele licence.
Z hlediska vývoje přepravních dokladů je důležitý moment, kdy jsou veškeré informace
o letech a cestujících v elektronické podobě a okamžitě dostupné každému, kdo má k přístupu
oprávnění. Od tohoto momentu je možné uvažovat o zjednodušení distribuce a prodeje
letenek.
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3.2

Vývoj přepravních dokladů

Ročně jsou ve světě na pravidelných leteckých linkách odbaveny více než 3 miliardy
cestujících. Každý cestující musí mít letenku, díky níž získá palubní vstupenku, která mu umožní
nástup do letadla a často se k tomu připojuje zavazadlová přívěska. Tak velkém množství
přepravních dokladů, znamená i velké náklady, které musí letecké společnosti promítnout
buď do ceny přepravy anebo o ně snížit svůj zisk. Zcela nereálná je představa, že by se všechny
tyto doklady vypisovaly ručně, tak jak tomu bylo v počátcích letecké dopravy.
Pro správu jednotlivých letišť je důležité, aby cestující byli odbavováni co nejrychleji
a jejich průchod letištěm byl co nejplynulejší, kvůli dobrému využití kapacity letištních
terminálů, ale zároveň byl zachován určitý stupeň komfortu cestování. Provoz a fungování
letištních terminálů je financován především z letištních tax, které jsou cestujícím
připočítávány k ceně letenky, což vede k tomu, že letiště se snaží zvyšovat kapacitu terminálů.
Potřeba snižovat náklady a urychlovat proces odbavení cestujících vedlo a stále vede
letecké společnosti a letiště k hledání nových řešení v odbavování cestujících. Pokroku v této
oblasti by bylo jen těžko dosaženo, když by nedošlo k proměně přepravních dokladů.
Přepravní doklady se, kterými přijde do styku každý cestující je letenka a palubní
vstupenka. V případě že cestující má odbavované zavazadlo přibývá k dvěma předchozím
dokladům i zavazadlová přívěska. Mezi další používané přepravní doklady patří EMD –
Electronic Miscellaneous Document (elektronické potvrzení úhrady za služby) a PTA – Prepaid
Ticket Advice (potvrzení o zaplacení letecké přepravy), který je ovšem v době elektronických
letenek přichází o svůj význam.
3.2.1 Letenka
Vztah mezi cestujícím v letecké dopravě a leteckým dopravcem upravuje tak jako
v každé jiné dopravě přepravní smlouva. Touto přepravní smlouvou je v letecké dopravě
z právního hlediska letenka. V Evropské unii existuje několik nařízení, která upravují vztah mezi
cestujícím a leteckým dopravcem např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 261/2004. Letenka není jen doklad stvrzující uzavření smlouvy mezi cestujícím a leteckou
společností, ale je to zároveň i zúčtovací doklad mezi leteckými společnostmi. V případě kdy
cestující využije ke své cestě více leteckých společností, jejichž lety byly zakoupeny na jednu
letenku. Plné znění přepravní smlouvy bylo uvedeno na samotné letence. V případě
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papírových letenek. Dnes se, až na výjimky, setkáme s elektronickými letenkami, pro něž platí,
že plné znění přepravní smlouvy je uvedeno na internetových stránkách vystavující letecké
společnosti. Cestující při nákupu letenky potvrzuje buď svým podpisem anebo zaškrtnutím
příslušného políčka při nákupu prostřednictvím internetu, že se seznámil s touto smlouvou
i přepravními podmínkami a souhlasí s nimi.
Údaje, které může cestující nalézt na letence, či jejím výpise jsou:


oslovení, jméno a příjmení cestujícího (přesně podle cestovních dokladů)



leteckou společnost, která letenku vystavila



jednotlivé úseky cesty



použité dopravce a čísla linek



rezervační status (čekání na potvrzení, potvrzeno)



povolený počet a váhu zapsaných zavazadel (zahrnutých v tarifu)



vystavující kancelář letecké společnosti nebo prodejní agenturu



typ tarifu, na jehož základě je letenka vystavena



jednotlivé taxy a poplatky připočítané k základnímu tarifu



tarifní podmínky



GDS nebo rezervační systém, ve kterém je letenka vystavena



rezervační kód, v rezervačním systému, v němž je letenka vystavena



číslo letenky



omezení aplikovatelné na změny použitých dopravců nebo spojů

Jak již vyplívá z předchozího textu, jsou dnes používány převážně elektronické letenky,
jejich předchůdkyněmi byly letenky papírové.
3.2.1.1 Papírová letenka

První letecká linka existovala již v roce 1914. Byla provozována v USA mezi
St. Petersburgem na Floridě a Tampou a hydroplán létal pouhých patnáct metrů nad hladinou
zálivu. Na tuto linku, stejně jako na všechny lety v počátcích civilní letecké dopravy, si cestující
rezervovali let telefonicky a papírová letenka jim byla doručena poštou. První letenky byly
vydávány již o pět let dříve, kdy byly spojeny s přepravou vzducholodí.
S tím, jak se zvětšovalo množství leteckých linek, bylo možné a často i nutné při cestách
využívat navazující spojení. Tím ovšem vznikala nutnost mít letenku pro více letů. Letenka se
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proto skládala z velkého počtu papírových kupónů, které obsahovaly detaily ke každému
úseku cesty. Systém kupónů pro každou část cesty vznikl ve třicátých letech minulého století
a udržel se až do let devadesátých.
Zvyšoval se nejen počet linek, ale také leteckých společností, mezi nimiž cestující
přestupovali. To vedlo k potřebě vytvořit letenku, kterou budou uznávat všechny letecké
společnosti. Takovouto letenku uznávanou všemi leteckými společnostmi vyvinul výbor IATA
po odsouhlasení společných standardů ve Varšavské úmluvě (12. 10. 1929) – tento typ letenky
je označován jako Interline letenka a byl představen v roce 1930. Letecké společnosti
a prodejní agentury od té doby používaly buď letenky jedné konkrétní letecké společnosti
pro cesty pouze na linkách jedné aerolinie anebo Interline letenky pro cestující, kteří využívali
služeb více leteckých společností v rámci jedné cesty. Toto rozdělení bylo účelné, kvůli
nutnosti letenky vypisovat ručně, kdy každá maličkost, která byla již předtištěna,
představovala značné usnadnění (zrychlení, zlevnění, snížení chybovosti) procesu vystavení
letenky. Každá letecká společnost měla vlastní sérii letenek.
Důležité na Interline letence nebylo, to jak vypadala, ale to co obsahovala. Všechny
Interline letenky musely dle Varšavské úmluvy obsahovat datum a místo vydání, místo odletu
a cílovou destinaci, dohodnutá místa mezipřistání, s tím že přepravce si vyhrazuje právo
v případě nutnosti tato místa změnit, jméno a adresu dopravce nebo dopravců a informaci
o tom že přeprava podléhá pravidlům týkajícím se odpovědnosti podle Varšavské úmluvy.

Obrázek 12, Kupón pro cestujícího, Zdroj:[33]

Letenka, jejíž součástí byly všité kupóny tištěné na karbonovém papíře, se skládala
z obálky, přepravních podmínek, zúčtovacího kupónu, agentského kuponu (pro evidenci
v místě prodeje), úsekových (letové) kuponů (počet kupónů se v průběhu doby měnil
a souběžně existovali, letenky s různým počtem kuponů) a dokladu pro cestujícího. Dopravce
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před letem odebral cestujícímu z letenky úsekový kupon a místo něj mu vystavil palubní
vstupenku na daný úsek cesty, kterou se cestující prokázal při nástupu do letadla. Letové
kupony byly dále použity pro zúčtování mezi jednotlivými dopravci.
Zúčtování letenek mezi jednotlivými dopravci a agenturami bylo značně organizačně
náročné, protože každá letecká společnost musela mít uzavřenou smlouvu s každou
agenturou, která prodávala její letenky. Také vyúčtování se provádělo vždy pouze mezi dvěma
stranami. Potřeba tento systém zjednodušit, vedla ke vzniku prvního IATA zúčtovacího centra
pro cestovní agentury BSP - Billing and Settlement Plan (1972), aby systém fungoval, byly
vytvořeny neutrální IATA letenky pro IATA agentury, tento typ se označoval jako OPTAT – Off
Premise Transitional Automated Ticket. Existovala pouze jedna série těchto neutrálních
letenek. Letenky pro jednotlivé letecké společnosti se označovaly značkou dané aerolinie.
Zúčtování mezi leteckými společnostmi a prodejními agenturami probíhalo přes BSP,
což značně zjednodušilo celý účtovací systém. Ve vlastních distribučních sítích používaly
letecké společnosti letenky opatřené vlastním logem typ TAT – Transitional Automated Ticket.
Spolu se zavedením letenek typu OPTAT a TAT, přišla i inovace ve způsobu vyplňování
letenek. První inovací bylo částečné kalkulování údajů systémem a druhou bylo připojení
počítače k printeru-jehličkové tiskárně, která byla schopna vytisknout údaje na letenku
a zároveň i využít vlastností karbonového papíru a protlačit je skrz všechny jeho vrstvy.
Letenky ve své původní podobě měly jednu velkou nevýhodu a to vysokou pořizovací
cenu samotného papírového nosiče informací (bloček s kupóny). Každý typ kupónu měl jinou
barvu a bylo nutno ho tisknout zvlášť a poté kupony sešívat dohromady. Také nutnost
distribuovat letenky do prodejních agentur z leteckých společností a BSP, kvůli unikátnímu
sériovému číslu, prodražovala a ztěžovala jejich používání. V tomto směru přichází významná
změna v roce 1983, kdy vchází v platnost nový standart ATB – Automated Ticket / Boarding
Pass. Letenky a palubní vstupenky dostaly jednotný formát, který byl přizpůsoben jednotnému
nosiči. Tento nosič je používán dodnes pro tisk palubních vstupenek, i když prošel v průběhu
doby jistým vývojem – jejím role prázdných křídových kupónů, které byly a jsou (v případě
palubních vstupenek) umístěné v tiskárnách všude, kde se vystavovaly letenky nebo palubní
vstupenky. Zavedení ATB, bylo možné především díky vývoji rezervačních systémů, které v té
době již obsahovaly veškeré údaje potřebné k vystavení letenky a palubní vstupenky. Nadále
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se s nimi však zacházelo jako s papírovými bločky, s tím rozdílem že bloček vytvořil prodejní
agent po vytisknutí všech kupónů.
Nosiče typu ATB byly ještě během osmdesátých let opatřeny magnetickým proužkem,
čímž vznikla letenka typu ATB2. V magnetickém proužku byly zakódovány veškeré informace,
které byly na letence. Přínosem tohoto vylepšení bylo urychlení odbavení cestujících,
kdy handlingovému agentovi stačilo dekódovat magnetický proužek pomocí čtečky a všechny
informace na něm uložené se načetly do počítače, či například potvrdily platnost palubní
vstupenky a započítali cestujícího mezi cestující, kteří již nastoupili do letadla. Nevýhodou
letenek typy ATB2, byla jejich vyšší cena a snadná poškoditelnost magnetického proužku.
Letenky typu ATB a ATB2 vypadaly podobně jako dnešní palubní vstupenky, včetně
kontrolního útržku. Co se změnilo, je dle mého názoru gramáž použitého papíru oproti
letenkám ATB2, protože už zde není riziko poškození magnetického proužku, může být papír
tenčí.
IATA přestala papírové letenky distribuovat v roce 2008, dnes se mohou vyskytnout už
jen na izolovaných trzích, kde není návaznost na další dopravce.
3.2.1.2 Elektronická letenka

Elektronické letenky se objevily v první polovině devadesátých let minulého století
ve Spojených Státech Amerických. Tato elektronická forma přepravního dokladu se rozšiřuje
a je oblíbená jak u cestujících, tak u leteckých společností, kterým přináší velké úspory.
Průměrný rozdíl v ceně papírové a elektronické letenky je podle IATA 9 US$ [6].
„V roce 2004 schválila IATA program Simplifying the business s cílem zvýšení
efektivnosti v procesu odbavování letadel. Jednou z jeho iniciativ se stal program IATA
e-services EMD (Electronic Miscellaneous Document Implementation), představující
požadavek zavedení elektronického všeobecně použitelného dokumentu pro proces odbavení
cestujících. Výsledkem je možnost samostatně si doma na základě předchozí objednávky
vytisknout elektronickou letenku (web check-in) nebo získat víceúčelovou letenku, palubní
vstupenku z letištního kiosku, nebo na mobilu, vybavenou pro potřeby identifikace v procesu
odbavení speciálním čárovým kódem, nesoucím soubor požadovaných údajů. Koncem roku
2010 již měli mít všichni členové IATA zaveden program čárových kódů pro palubní vstupenky
BCBP (Bar Coded Boarding Passes)“ [5].
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Elektronická letenka stejně jako papírová je vydávána prostřednictvím rezervačního
systému. Rozdíl spočívá v tom, že výsledkem vystavení takovéto letenky není papírový doklad,
který musí cestující předložit při odbavení na letišti, ale elektronický záznam v inventárním
systému letecké společnosti.
Podstatou elektronické letenky je to, že je vygenerována systém až po obdržení platby
od cestujícího (to ověřuje buď prodejní agentura anebo letecká společnost), stejně tak jako
papírová letenka, která byla vystavena až po jejím zaplacení. Do doby potvrzení platby
za přepravní služby existuje v systému záznam o rezervaci, který má obvykle omezenou
časovou platnost. Po potvrzení platby systém změní stav rezervace na potvrzeno a vytvoří
elektronický záznam letenky, který je propojen s potvrzenou rezervací – tento záznam je
označován jako elektronická letenka.
Elektronickou letenku, pak cestující nemůže fyzicky obdržet. Prostřednictvím
nejrůznějších elektronických kanálů, jako je e-mail, aplikace v mobilním telefonu
nebo z internetových stránek rezervačního systému je cestujícímu poskytnut výpis
z elektronické letenky, jenž obsahuje údaje v ní obsažené, včetně jejího čísla, čísla rezervace,
jméno cestujícího, letecké společnosti, přehledu cesty, a dalších. Tento výpis si pak cestující
může vytisknout či uložit v elektronické podobě. Podoba výpisu z elektronické letenky se liší
v závislosti na prodejci a dokonce i v rámci jedné agentury mohou existovat různé výpisy.
Asi největší výhodou elektronických letenek představuje jejich uložení v rezervačním
systému, což zamezuje jejich zapomenutí, ztrátě, zničení či jinému znehodnocení. Druhou
nespornou výhodou elektronických letenek je to, že díky stále se rozšiřujícím funkcím
rezervačních a odbavovacích systémů cestující často ani nepotřebuje u sebe mít záznam
o letence v žádné formě ba dokonce ani nepotřebuje vědět její číslo, často stačí nějaký oficiální
nosič identity cestujícího (pas, karta věrnostního programu letecké společnosti, platební karta)
a odbavovací systém propojí cestujícího automaticky s existující elektronickou letenkou
zanesenou v systému a cestující je odbaven, aniž by musel předkládat potvrzení o existenci
letenky.
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Obrázek 13, Výpis elektronické letenky, Zdroj: vlastní

3.2.2 Palubní vstupenka (boarding pass)
Palubní vstupenka je doklad potvrzující přihlášení cestujícího k letu a jeho oprávnění
ke vstup na palubu letadla, které je na ní uvedeno. Palubní vstupenku získá cestující
při odbavení k letu a je možné ji obdržet jak v papírové tak v elektronické podobě.
Papírové i elektronické palubní vstupenky obsahují stejné informace, který mi obvykle
jsou:
 jméno a příjmení cestujícího
 číslo letu
 výchozí a cílovou destinaci
 datum
 boarding time (čas nástupu do letadla) nebo gate closes (čas uzavření brány)
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 gate (odletová brána)
 cestovní třídu
 sedadlo
 pořadové číslo palubní vstupenky (označuje pořadí, ve kterém byl cestující odbaven)
 leteckou společnost
 2D kód (od jeho zavedení)
3.2.2.1

Papírová palubní vstupenka

Pro všechny papírové palubní vstupenky je společné to, že jsou tvořeny papírovým
nosičem, který je připraven tak, aby umožnil snadné rozdělení na dvě části, kdy si větší část
ponechává handlingový agent a druhá menší část (kontrolní útržek) zůstává cestujícímu.
V první fázi existence palubních vstupenek, které jsou používány již od počátku civilní
letecké dopravy. Neexistovala žádná standardizace a tak měla každá letecká společnost svůj
vlastní formát a vzhled palubních vstupenek. Palubní
vstupenky byly z větší části předtištěny, ale informace
vztahující se ke konkrétnímu letu a cestujícímu se
vyplňovaly nejprve ručně a se zavedením tiskáren
začaly být informace strojově tištěny. Různé druhy
formátů a vzhledu palubních vstupenek představovali
komplikace v procesu odbavení cestujících (např.

Obrázek 14, Palubní vstupenka (1986),
Zdroj: [34]

nastavení tiskárny a druh papíru v ní).
V roce 1983 byl zaveden standardní přepravní doklad typu ATB, jenž sjednotil formát
nosiče používaného pro tisk palubních vstupenek, a o dva roky později přibyl ještě magnetický
proužek, nesoucí informace o cestujícím a jeho letu, který umožnil značné zrychlení celého
odbavení.
Snadná poškoditelnost magnetického proužku a vysoké náklady na letenky jím
opatřené patřily mezi důvody, proč byly nahrazeny palubními vstupenkami, které tento
proužek neobsahovali. Některé letecké společnosti především v USA na typ letenek ATB2
nepřešly kvůli jejich vysoké ceně. Tyto aerolinie hledaly jiné způsoby jak zaznamenat na
přepravní doklad, alespoň část informací obsažených v magnetickém proužku. Řešením, které
z tohoto požadavku vzniklo, bylo používání čárového kódu, který ale přenášel jen velmi
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omezené

množství

informací.

Čárový kód byl později nahrazen
jedním z typů 2D kódů. 2D kódy již
umožnily
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veškerých

potřebných informací.
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Obrázek 16, Palubní vstupenka typu OPATB, Zdroj: [35]

Coded Boarding Passes. Cílem tohoto projektu bylo definitivně nahradit technologii
magnetických proužků a využít již existujících čtecích zařízení na letištích. To bylo možné díky
vytvoření nového strojově čitelného kódu (jednalo se o vytvoření nového standardu čitelného
pro zařízení využívající 3 typy nejčastěji používaných technologií již používaných na řadě letišť).
Vznikl tak nový 2D kód s označením PDF417. Výsledkem celého projektu jsou dnes používané
Bar-Coded Boarding Passes. Označení BCBP se nevztahuje jen na klasické papírové palubní
vstupenky, ale také na všechny elektronické formy palubní vstupenky zahrnujíce vše
od e-mailem zaslaného dokumentu až po palubní vstupenku uloženou v aplikaci mobilního
telefonu.

Obrázek 15, Palubní vstupenka typu BCBP s kódem PDF417, Zdroj: vlastní
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Vzhled kód PDF417 je podobný jiným 2D kódům, ale je flexibilní co se týče jeho
geometrického tvaru. Obdélníkový formát, lze velikostně měnit co se šířky, výšky a celkové
velikosti týče, čtvercový formát lze měnit velikostně, ale poměr stran musí odpovídat čtverci.
Palubní vstupenka typu BCBP se i dnes běžně vyskytuje v papírové podobě, cestující ji
obdrží při tradičním odbavení na přepážce nebo je mu vytisknuta ze samoobslužného kiosku.
V případě využití těchto způsobů odbavení zůstává zachován i formát letenky, který vychází
z typu ATB. Druhou možností, kdy se cestujícímu dostane do rukou papírová palubní
vstupenka je, že si palubní vstupenku vytiskne při odbavení prostřednictvím počítače.
3.2.2.2

Elektronická palubní vstupenka

Elektronické palubní vstupenky vznikly již před zavedením BCBP. Problém
představovala skutečnost, že letiště byla vybavena různou čtecí technikou a zároveň se někde
používaly palubní vstupenky typu ATB2 vyžadující úplně odlišnou technologii. To vše
komplikovalo odbavení cestujících, kdy se při generování či tištění palubních vstupenek musel
brát ohled na druh čtecích zařízení, která byla použita na jednotlivých letištních terminálech.
Tento problém vyřešila IATA, když vytvořila jednotný formát 2D kódu, který je čitelný
pro všechna zařízení – PDF417. Tento kód značně zjednodušil využití elektronického odbavení
cestujících a umožnil naplno využít jeho potenciál.
Elektronická palubní vstupenka je dnes dostupná několika způsoby, a to v závislosti
na použitém způsobu odbavení, letecké společnosti a letišti odletu.
Nejméně elegantním způsobem jak dostat palubní vstupenku
do mobilního zařízení je použít odbavení na počítači, palubní
vstupenku uložit ve formátu PDF a následně ji přenést do mobilního
zařízení. O něco více sofistikované je nechat si zaslat palubní vstupenku
na e-mail a ten otevřít v mobilním zařízení a uložit palubní vstupenku,
která je ovšem stále ve formátu PDF. Některé letecké společnosti
při odbavení z PC nabízí i možnost vyzvednout si palubní vstupenku
z mobilního

telefonu

přes

odkaz

zaslaný

na

e-mail

nebo prostřednictvím SMS.
Dalším pohodlnějším způsobem je odbavit se z mobilního
telefonu

přes

stránky letecké

společnosti určené

speciálně

Obrázek 17,
Elektronická palubní
vstupenka s kódem
PDF417, Zdroj: vlastní

42

pro zobrazení na mobilním telefonu a letenku uložit přímo do mobilního telefonu nebo ji mít
alespoň dostupnou ze stránek, které byly použity k odbavení.
Cestujícím, kteří využívají často služeb jedné letecké společnosti, se vyplatí mít ve svém
mobilní telefonu mobilní aplikaci této letecké společnosti, která umožňuje krom jiného
i odbavení se k letu a uložení palubní vstupenky přímo v ní nebo může být palubní vstupenka
uložena do jiné k tomu určené aplikace (např. Wallet, PassWallet, Passbook).
3.2.2.3

SMS palubní vstupenka

V současné době jsem nalezla pouze australskou
nízkonákladovou společnost Jetstar, která používá technologii
zasílající SMS bez nutnosti připojení k datové síti. Cestující,
jenž si při odbavení zvolí SMS formu doručení palubní vstupenky,
obdrží SMS palubní vstupenku projde až k odletové bráně,
kde naskenuje v kiosku přímo z mobilního telefonu tři řádky
textového kódu a kiosek mu obratem vytiskne lísteček
s potřebnými údaji a dnes nezbytným čárovým kódem. S tímto
lístečkem pak projde přes odletovou bránu.

Obrázek 18, SMS palubní
vstupenka, Zdroj: [14]

SMS technologii využívají i jiné letecké společnosti, ale většinou pouze k zaslání SMS
s odkazem na místo uložení „obrázkové“ palubní vstupenky, při odbavení z internetového
prohlížeče, k jejímuž načtení je ovšem zapotřebí přístup k datové síti.
3.2.3 Zavazadlová přívěska (baggage tag)
Zavazadlová přívěska slouží k označení zavazadla cestujícího, je to doklad o převzetí
zavazadla dopravcem k přepravě. V cílové destinaci slouží jako doklad pro vyzvednutí
a v případě ztráty zavazadla k jeho hledání a identifikaci.
Na úplném počátku komerční přepravy cestujících sloužila zavazadlová přívěska pouze
k identifikaci majitele. Se zvyšujícím se počtem letů a vznikající možností přestupu začaly
zavazadlové přívěsky plnit důležitou funkci nosiče informace o výchozí a cílové destinaci
zavazadla, kdy údaje na zavazadlových přívěskách poskytují informace o tom, zda je zavazadlo
v cílové destinaci, či je třeba ho přeložit do jiného letadla a poslat na další cestu.
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Povinnost

označovat

odbavovaná

zavazadla

zavazadlovou přívěskou byla zakotvena ve Varšavská úmluvě
jako jedna z povinností dopravce. Zavazadlová přívěska měla
být vyhotovena ve dvou kopiích, a měla obsahovat datum
a místo vydání, místo odletu a cílovou destinaci, jméno a adresu
dopravce nebo dopravců, číslo letenky cestujícího, prohlášení,
že

dodání

zavazadla

bude

provedeno

na

doručitele

v zavazadlovém lístku, množství a hmotnost zavazadel, hodnotu
zavazadla, informaci o tom že přeprava podléhá pravidlům

Obrázek 19, Zavazadlová
přívěska, Zdroj: [18]

týkajícím se odpovědnosti podle Varšavské úmluvy.
Při malém počtu zavazadel, cestujících a letů bylo snadné zavazadla třídit a přesouvat
ručně, či s minimem mechanizace. Se zvyšujícím se počtem cestujících, bylo stále náročnější
zvládat odbavovat velké množství zavazadel ručně a tak nastupuje automatizace. Hybným
momentem pro zavedení automatizace byla potřeba urychlit a zefektivnit proces zpracování
zavazadel ze strany leteckých dopravců. Mezi nejdůležitější prvky mechanizace na letištích
patří přepravní pásy a automatické třídírny zavazadel. K usnadnění systému třídění byly
zavazadlové přívěsky doplněny strojově čitelným kódem, který si vytvářely samy letecké
společnosti. Proto nebyl kód jednotný. Na začátku automatizace měla každá letecká
společnost svůj vlastní oddělený systém označování a třídění zavazadel (to bylo možné
díky uspořádáním letišť, kdy velké letecké společnosti pro sebe mají samostatný terminál).
Sjednocení v označování zavazadlových přívěsek nastalo po podpisu Montrealské
úmluvy. Ta následovala po teroristickém útoku v roce 1985, kdy cestující odbavil zavazadlo
s náloží, která později explodovala, ale sám do letadla nenastoupil. K zabránění opakování
takovéhoto incidentu byl zaveden systém párování cestujícího se zavazadlem, kdy platí,
že není-li cestující na palubě, nesmí letět ani zavazadlo (s výjimkou „zatoulaných“ zavazadel).
Zavazadlové přívěsky byly opatřeny strojově čitelným čárovým kódem, který obsahoval číslo,
jenž bylo v rezervačním systému spojeno s cestujícím, který zavazadlo odbavil. Některé
informace byly ze zavazadlové přívěsky naopak vypuštěny, protože již byly snadno
dohledatelné v rezervačním systému právě pomocí čárového kódu.
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Kvalita zavazadlových přívěsek byla různá. Při nešetrném
zacházení, které se zavazadlům během jejich cest po přepravních
pásech, v třídírnách, při nakládání a vykládání dostalo, se snadno stalo,
že zavazadlová přívěska nevydržela a utrhla se. To vedlo k velkému
množství ztracených či špatně poslaných zavazadel a letecké
společnosti to stálo nejen značné finanční prostředky, ale také tím
trpěla jejich pověst.
Na začátku devadesátých let začal být používán zavazadlový
lístek, který nese označení ATB a je odolný vůči všem nepříznivým
podmínkám, která mohou při přepravě nastat. Materiál zavazadlové
přívěsky je tvořen pěti vrstvami, přičemž pevnost a odolnost jí dává
vrstva složená z kompozitní sloučeniny silikonu a plastu další vrstvy
tvoří dva různé druhy papíru a posledními dvěma vrstvami jsou vrstvy
lepidla, které drží ostatní vrstvy zavazadlové přívěsky pohromadě.
Inovací u této přívěsky nebyla pouze změna materiálu, ale i způsob
jejího připevnění k zavazadlu. Přívěska je provlečena vhodným
úchytem (nejčastěji madlo) zavazadla a její volné konce jsou slepeny
k sobě, takto připevněná a slepená přívěska, je velmi odolná proti
nechtěnému odtržení.
Na dnešních zavazadlových přívěskách je tak především

Obrázek 20, Současná
zavazadlová přívěska,
Zdroj: vlastní

umístěn čárový kód a to hned čtyřikrát ten samý (pro usnadnění automatického čtení,
vždy dva na každé viditelné straně, které jsou vůči sobě otočeny o 90 stupňů), dále pak cílová
a případné tranzitní destinace, číslo nebo čísla letů, aerolinie, jméno cestujícího, číslo
potvrzení letu cestujícího, výchozí letiště, datum podání zavazadla k přepravě a číslo
zavazadlového přívěšku vztažené k dopravci.
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3.2.3.1 Doma tištěné zavazadlové přívěsky
Mezi novinky v samoobslužném odbavování patří možnost opatřit odbavovaná
zavazadla zavazadlovými štítky již doma a zkrátit tak čas potřebný k odbavení na letišti. Systém
doma tištěných zavazadlových lístků funguje tak, že při on-line odbavení z domova cestující
zvolí počet zavazadel, lístky si vytiskne spolu s palubní vstupenkou a vloží podle instrukcí
do umělohmotného držáku, který připevní k zavazadlu. Pokud cestující držák nevlastní přinese
si zavazadlové lístky na letiště k přepážce baggage drop-off, kde je mu držák na letenky
darován. U té samé přepážky předá cestující zavazadlo obsluhujícímu personálu, zavazadlo je
zváženo a odesláno k přepravě. Některá letiště jsou vybavena i zavazadlovými drop-off kiosky,
kde lze takto připravená zavazadla odbavit a v případě nutnosti i zaplatit doplatek
za překročení hmotnosti zavazadel. Po předání zavazadla k přepravě obdrží cestující seznam
zavazadlových lístků buď elektronickou cestou, nebo v tištěné podobě od obsluhy Drop-off
přepážky, či z kiosku. Takto vytištěná zavazadlová přívěska obsahuje informace o cestě, jméno,
zvláštní podmínky přepravy, číslo zavazadlového lístku a to i v podobě čárového nebo 2D kódu
ve kterém jsou uloženy všechny relevantní údaje. Některé aerolinie nabízí možnost vytištění
zavazadlových lístků i na zpáteční cestu již při odbavení k cestě z výchozího letiště.
Držáky zavazadlových přívěsek jsou u některých společností (např. Lufthansa)
vybaveny RFID čipem. RFID technologie (radio frekvenční identifikace), se začíná zavádět
především jako opatření proti zatoulání,
ztrátě

a

odcizení

zavazadel

během

přepravy. Což je jeden z jevů, který je
zákazníky

vnímán

velmi

negativně.

Tato technologie je nová a letečtí dopravci
a letiště ji zatím spíše testují na vybraných
linkách.

Obrázek 21, Doma tištěná zavazadlová přívěska,
Zdroj: [8]
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4. Specifika samoobslužného odbavení
Základním specifikem samoobslužného odbavení je to, že cestující by se měl zvládnout
odbavit sám bez pomoci či obsluhy letištního personálu.
Samoobslužné odbavení by mělo cestujícím přinést především zkrácení času, který je
potřebný k odbavení, a zabránit stání v dlouhých frontách před odbavovací přepážkou.
Odbavení je umožněno dříve než na přepážce a cestující tak má větší možnost výběru sedadla.
Pro letecké společnosti znamená samoobslužné odbavení značné snížení nákladů na odbavení
cestujících.
Druhy samoobslužné odbavení můžeme rozdělit na dvě skupiny podle místa odbavení.
Do první skupiny lze zařadit odbavení na letišti pomocí samoobslužných kiosků (odbavení
osob, zavazadel). Do druhé skupiny všechny způsoby odbavení, které je možné uskutečnit
mimo letištní terminál, tj. způsoby odbavení využívající možnost cestujícího připojit se
k datové síti mimo letiště (např. z domova, z práce, odkudkoliv s mobilním telefonem).
Výhody samoobslužného odbavení pro cestující

+

značná úspora času proti odbavení na běžné odbavovací přepážce

+

prostorová nevázanost (mimo kiosek), lze se odbavit, z jakéhokoliv místa, kde se cestující
může připojit k internetu (např. pomocí mobilních dat)

+

možnost volby místa, času a způsobu odbavení

+

možnost volby podoby palubní vstupenky (papírová, elektronická)

+

lze se odbavit k letu, bez nutnosti tisku palubní vstupenky

+

odbavení bez nutnosti kontaktu s agentem handlingové společnosti
Nevýhody samoobslužného odbavení pro cestující

-

nutná jazyková vybavenost cestujícího – aplikace a weby jsou jen v některých jazycích

-

riziko vybití či odcizení telefonu a z něj vyplívající nemožnost dostat se k elektronické
palubní vstupence

-

zpoplatnění odbavení na přepážce u některých leteckých společností/ zpoplatnění
vytištění náhradní palubní vstupenky

-

nutnost přístupu k internetu nebo potřeba použít mobilní data (mimo kiosky)

-

rozdílné systémy na různých letištích, rozdílnost aplikací mezi leteckými společnostmi
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-

dle zvoleného způsobu odbavení je nutné odbavit se v předstihu

-

codesharové lety – způsobují nejasnosti v tom, na který let se lze odbavit samoobslužně
(př. na lety provozované ČSA se lze odbavit samostatně, na lety prodané pod hlavičkou
ČSA, ale operované společností Travel Servis se nelze odbavit samostatně)

-

potřeba jisté míry počítačové gramotnosti a samostatnosti
Výhody samoobslužného odbavení pro letecké společnosti a letiště

+

přenášení odpovědnosti a nákladů na cestující

+

snížení nákladů (při zavádění programu Simplifying the Business IATA odhadovala,
že odbavení jednoho cestujícího pomocí samoobslužného kiosku bude o 3,5 $ levnější než
proti odbavení na přepážce, zdroj: IATA [7])

+

lepší využití kapacity terminálů

+

snížení počtu cestujících, vyžadujících obstarání palubní vstupenky pomocí zařízení
na letišti
Nevýhody samoobslužného odbavení pro letecké společnosti a letiště

-

nutnost vyvinout a udržovat softwarové rozhraní vhodné pro používání cestujícími,
většinou několik různých (web, mob. web, aplikace)

-

nutnost pořídit nové odbavovací vybavení, změna uspořádání letištní haly

-

nutnost ověřování pravosti palubních vstupenek

-

hrozba hackerských útoků (mimo kiosek)

-

není přehled, kolik cestujících se skutečně dostaví k letu, dokud neprojdou odletovým
východem

-

obtížnější tvorba zasedacího pořádku, při kombinaci různých způsobů odbavení cestujících
(samoobslužné a tradiční). Cestující, kteří se odbavují samoobslužně, se při výběru místa
snaží zvolit místo, které nesousedí s již obsazeným místem, tak mohou svou volbou
znesnadnit usazení např. rodičů s dětmi nebo větších skupin cestujících.

-

závislost na elektřině

-

velká závislost na výpočetní a automatizační technice, obtížně realizovatelné manuální
odbavení u odletové brány (při použití elektronických palubních vstupenek v telefonu)
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5. Analýza letiště

Václava Havla

z pohledu

využívání

samoobslužného odbavení
Největší pražské letiště, na němž byla zahájena pravidelná letecká doprava v roce 1937,
se nachází na západním okraji Prahy. Dříve neslo označení Praha Ruzyně. Od dob svého
založení prošlo řadou změn, z nichž nejvýznamnější bylo otevření nové vzletové a přistávací
dráhy a nových terminálů, dnes nesoucí označení Terminál 1 a Terminál 2, poslední spíše
kosmetickou než funkční změnou bylo přejmenování letiště na Letiště Václava Havla,
na památku prvního československého a později českého prezidenta, zvoleného po
listopadovém převratu v roce 1989.
Na Letišti Václava Havla jsou v současné době používány k odbavení cestujících celkem
tři terminály. Nejstarším používaným terminálem je Terminál 3. Ten se používá především
k odbavení privátních letů pro oficiální státní návštěvy a významné příležitosti. Dále
pro odbavení zvláštních skupin cestujících s velkým množstvím zavazadel (např. hokejová
reprezentace). Výhodou tohoto terminálu je jeho malá rozloha, která přispívá k tomu,
že průchod jím je otázkou doslova několika málo minut. Vzhledem k malému množství
cestujících a rychlosti průchodu tímto terminálem nebude zahrnut v dalších částech této
práce.
Druhým nejdéle používaným terminálem je Terminál 1. Ten slouží především
k odbavování letů, jejichž cílová destinace, či destinace mezi přistání vyžaduje projití pasovou
kontrolou. Jedná se především o mezikontinentální lety, lety s cílovou destinací mimo
Schengenský prostor a lety do Velké Británie, Irska a na Kypr (non-schengenský prostor).
Odbavovací hala Terminálu 1 je od tranzitního prostoru
oddělena pasovou kontrolou. Pasové kontrole předchází
projití automatickými turnikety, které cestujícím umožní
vstup pouze s platnou palubní vstupenkou, tyto turnikety byly
na Letišti Václava Havla instalovány na jaře letošního roku
(2016). Bezpečnostní kontrola je vždy umístěná před každou
odletovou čekárnou, jen brány B10 až B18 umístěné ve spodní
části prstu B ji mají společnou. Toto rozdělení je nutné kvůli

Obrázek 22, Turnikety na
kontrolu palubních vstupenek,
Zdroj: vlastní
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různě nastaveným bezpečnostním kontrolám do různých destinací. Proudy odlétající a
přilétajících cestujících zde nejsou odděleny.
Nejnovějším terminálem je Terminál 2, který byl otevřen v roce 2006 jako reakce na
stále se zvyšující počet cestujících. Při jeho výstavbě již bylo počítáno se vstupem České
republiky do Schengenského prostoru. Dnes slouží pro odbavování letů, které se uskutečňují
pouze mezi zeměmi, které jsou v Schengenském prostoru a souhlasily i s volným pohybem
osob. V Terminálu 2 se neprování pasová kontrola, proto je odbavovací hala od neveřejné části
letiště oddělena bezpečností kontrolou, která má stejná pravidla pro všechny lety v rámci
Schengenského prostoru. I v tomto terminále platí, že do tranzitního prostoru smí vstupovat
jen cestující s platnou palubní vstupenkou. Stejně jako před pasovou kontrolou v Terminále 1
jsou v Terminále 2 umístěny před bezpečnostní kontrolou automatické turnikety kontrolující
palubní vstupenky. Bezpečnostní pravila v tomto teminále jsou nastavena tak, aby se proudy
přilétajících a odlétajících cestujících nemísili.

5.1

Odbavení na letišti Václava Havla

V odbavovací hale Terminálu 1 je 60 odbavovacích přepážek. V Terminálu 2 jich je
od dvě více tj. 62. Přepážky jsou dvojího typu. První typ přepážek je dlouhodobě přidělen
k odbavení jednotlivým společnostem nebo skupinám společností, kdy způsob odbavování
na jednotlivých přepážkách závisí pouze na leteckých společnostech. Můžeme zde nalézt bloky
přepážek leteckých společností, které mají oddělenou přepážku pro cestující vyšších tříd,
cestující ekonomické třídy a také přepážku umožňující odbavit pouze zavazadlo Drop-off.
Z pozorování, na letišti jsem také vyvodila, že u těchto typů přepážek, se snaží aerolinie
zachovat vždy otevřenou alespoň jednu přepážku pro cestující, kteří přišli k odbavení s velkým
předstihem a je jim tak umožněno odbavit se ihned po příletu na letiště a projít do tranzitního
prostoru letiště, které je lépe přizpůsobeno na čekání než odbavovací hala. Druhý typ přepážek
jsou přepážky, které nejsou pevně vázány na danou leteckou společnost a jsou přidělovány
dle potřeby dopravcům, kteří nemají trvale vyhrazené přepážky. U těchto dopravců nebývá
rozdělení přepážek podle cestovních tříd ani nemívají přepážku Drop-off.
Letiště Václava Havla je vybaveno celkem 25 samoobslužnými kiosky, z toho jich je 9
umístěných v Terminálu 1 a 16 v Terminálu 2. Kiosek je možno použít pro odbavení se na lety
16 leteckých společností. Samoobslužné kiosky na letišti umožňují použít pro přihlášení se
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k letu čísla elektronické letenky, čísla rezervace, věrnostní
karty letecké společnosti, platební karty s magnetickým
proužkem, cestovní pas nebo dříve vytištěnou palubní
vstupenku. Kiosky tisknou pouze palubní vstupenky.
Odbavení se na let přes mobilní telefon umožňuje
19 leteckých společností a možnost internetového odbavení
nabízí

23

leteckých

společností.

Z celkového

počtu

64 leteckých společností nabízejících v roce 2015 lety z Prahy
nabízí možnost samoobslužného odbavení pouze 30 z nich.
V celkovém počtu leteckých společností mohou být zahrnuty
i společnosti, které na Letiště Václava Havla fyzicky nelétají,
ale mají pouze code-sharovou smlouvu s jiným dopravcem.

Obrázek 23, Samoobslužný kiosek
na Letišti Václava Havla, Zdroj:
Na letišti se nenachází ani jeden Drop-off kiosek
vlastní

či Drop-off samoobslužný terminál. V každém terminále je umístěna jedna přepážka
pro odbavení nadrozměrných zavazadel.
Pasová kontrola probíhá na letišti Václava Havla v Terminálu 1, a na průchodu
z Terminálu 1 a do Terminálu 2. Pasová kontrola při průchodu z odletové haly do tranzitního
prostoru je prováděna na 8 k tomu určených přepážkách obsluhovaných cizineckou policií
anebo jí lze projít přes jednu ze 4 automatických kontrol, kterou provádí brány s označením
EasyGo. Používání těchto bran značně urychluje proces pasové kontroly, kdy projití touto
branou je až třikrát rychlejší
než projití přes běžnou
pasovou kontrolu. Těchto
EasyGo bran je na letišti
umístěno

celkem

deset

a jejich použití je umožněno
pouze

občanům

EHS

a Švýcarska, kteří se prokáží
biometrickým pasem a jsou
starší 15 let.

Obrázek 24, EasyGo brány pasové kontroly, Zdroj: vlastní
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Kontrola u odletového východu probíhá skenováním palubních vstupenek ve všech
jejich papírových či elektronických formách. Pokud mají cestující papírové palubní vstupenky
je jim ponechán jen kontrolní útržek a palubní letenku si ponechává odbavující personál.
V roce 2015 bylo na Letišti Václava Havla odbaveno 12 030 928 cestujících. Z toho
90,6% cestujících směřovalo na Evropská letiště. Nejčastějším cílem byla Velká Británie,
kam mělo namířeno 12,8% cestujících.

5.2

Návrh změn

Velkou mezeru ve vybavení na Letišti Václava Havla vidím v absenci samoobslužných
Drop-off kiosků, či centrálních Drop-off přepážek, které by usnadnily odbavení cestujícím,
kteří jsou již odbavení. Cestující se zavazadlem k odbavení, který svou osobu odbavil předem
má po příjezdu na letiště v zásadě dvě možnosti, ale pro obě je stejný první krok. Ten spočívá
ve vyhledání informační tabule s odlety. Zde musí najít svůj let a čísla odbavujících přepážek
(lze najít i na internetu). Ve druhé fázi vyhledá určené přepážky a buď má štěstí, jeho letecká
společnost vyhradila jednu přepážku jako Baggage Drop-off, v tom případě odevzdá zavazadlo
během několika málo minut a může pokračovat ke kontrole, nebo má smůlu a žádná
z přepážek určených pro jeho let není označena jako Drop-off a on musí vystát stejnou frontu
jako cestující, kteří se samoobslužným odbavením nezabývali. Takže jeho snaha o urychlení
odbavení byla téměř zbytečná, protože čas, o který se zkrátí jeho odbavení na přepážce je
neporovnatelně kratší s tím, jak dlouho čekal ve frontě.
Toto řešení by bylo přínosné jak pro cestující, kterým by se usnadnilo hledání Drop-off
kiosků jejich seskupením na jedno místo a mohli by ho využít i cestující těch leteckých
společností, které nabízí možnost samoobslužného odbavení, ale již nemají Drop-off Přepážku,
tak pro samotné letecké společnosti, které by mohly tímto způsobem ušetřit značné finanční
prostředky.
Drop-off kiosky (samoobslužné přepážky) bych v Terminále 1 umístila na konec jedné
z řad přepážek, které jsou v blízkosti vchodu, místo současných přepážek, tak aby byly snadno
dostupné a cestující s odbavovanými zavazadly je snadno nalezli. Terminál 2 nabízí dostatek
volného prostoru, takže by Drop-off kiosky, mohly tvořit samostatnou řadu rovnoběžně
umístěnou s existujícími přepážkami.
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Pokud by se samoobslužné Drop-off přepážky (kiosky) zaváděly, bylo by vhodné myslet
už i na jejich propojení s RFID technologií, u které předpokládám, že se v budoucnu stane
běžnou součástí systému odbavení zavazadel stejně, jako jsou dnes používány zavazadlové
přívěsky, které postupně nahradí.
Druhým místem, kde je možné zavést vyšší stupeň automatizace a samostatnosti
z hlediska odbavení cestujících je průchod přes gate. V obou terminálech by bylo možné
umístit před odletové východy automatické turnikety, které pouští cestující k nástupu
do letadla po naskenování 2D kódu z palubní vstupenky, a automatického ověření identity
cestujícího, tím by se eliminovala nutnost přítomnosti pracovníka handlingové agentury
po celou dobu nástupu cestujících do letadla.

5.3

Vyhodnocení analýzy a navrhovaných změn

Omezujícím faktorem pro počet odbavených a přepravených cestujících z letiště
Václava Havla v Praze není v tuto chvíli kapacita letištních terminálů, ale kapacita vzletové
a přistávací dráhy, která v současné době využívá v časech dopravní špičky svou maximální
kapacitu, a tudíž do té doby než se začne stavět již dlouho diskutovaná a připravovaná
paralelní vzletová a přistávací dráha, není třeba navyšovat kapacitu letištních terminálů.
Změny v uspořádání a způsobu odbavení na letišti mohou přinést zvýšení kapacity, ale v tuto
chvíli není dostatečný důvod či tlak toto řešit.
Důvodem pro změnu v systému odbavení by mohla být snaha o zjednodušení odbavení
pro cestující, kteří pro své odbavení využili některý druh samostatného odbavení a potřebují
odbavit již jen zavazadla. Letecké společnosti by mohly ve snaze ušetřit tlačit na letiště,
aby vybavilo letiště samoobslužnými odletovými branami a baggage Drop-off boxy. To že je
vhodné vybavit letiště samoobslužnými Drop-off přepážkami (kiosky), potvrzuje i výzkum
společnosti IATA, ve kterém 48% cestujících upřednostnilo samoobslužné odbavení zavazadel,
přijatelná délka čekání na odbavení zavazadla se pohybuje mezi 1 až 3 minutami.
Z místního šetření vyplynulo, že o umístění samoobslužných Drop-off přepážek není
na Letišti Václava Havla dostatečný zájem ze strany leteckých společností. Důvodem může být
nedůvěra cestujících v systém samoobslužného odbavení zavazadel, strach o doručení
zavazadel na správné cílové letiště, obava ze ztráty zavazadla nebo lepší pocit cestujících,
když předávají svá zavazadla živému člověku nežli stroji.
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Úzkými hrdly stejně jako na většině letišť jsou bezpečnostní a pasová kontrola, která je
omezena počtem přepážek a pracovníků. Oboje je možné zvýšit, ale to se přenese
do provozních nákladů letiště a výsledně do letištní taxi, která je účtována cestujícímu.
Pro cestující, kteří nechtějí čekat a jsou ochotni zaplatit, zde vždy existuje možnost využít
přepážky FastTrack (automaticky je poskytována cestujícím vyšších tříd). V Terminále 2 by
mohla být bezpečnostní kontrola urychlena jejím přesunutím k jednotlivým vstupům
do odletových čekáren, podobně jako v Terminále 1. To by s sebou neslo zvýšené náklady
pro provozovatele letiště, nehospodárné využití techniky a prostoje pracovníků bezpečnostní
kontroly.
Jako úzké hrdlo mohou působit také odbavovací přepážky. To ale většinou závisí spíše
na letecké společnosti nežli na samotném letišti. Pro letecké společnosti může být omezující
počet přepážek, které jim může letiště poskytnout k odbavení cestujících využívajících služeb
jejich letecké společnosti.

5.4

Predikce vývoje

Z hlediska technologického vývoje v oblasti odbavení cestujících jakožto osob bylo
dosaženo plného přenosu letenky i palubní vstupenky elektronickou cestou. Poslední papírový
přepravní doklad, který zatím nebyl nahrazen, je zavazadlová přívěska, i když už i v tomto
směru byl učiněn značný pokrok a technologie RFID se začíná na některých letištích testovat.
Od přechodu na technologii RFID se očekává nejen snížení nákladů na samotnou dopravu
a třídění zavazadel na letišti, ale hlavně snížení počtu ztracených a špatně poslaných zavazadel,
to se sice od dob zavazadlových přívěsek z obyčejném tvrdého papíru výrazně zlepšilo,
ale tento problém stále přináší leteckému průmyslu značné škody.
Druhý směr, jímž se ubírá vývoj v odbavení cestujících je využití technologie NFC,
která umožňuje přenášet informace, aniž by musely být vizualizovány, pouhým přiblížením
přístroje, který tuto technologii podporuje ke čtečce (podobně jako bezkontaktní platební
karty) a software mobilního telefonu předá čtečce informace, které si vyžádá. Používání této
technologie, by mohlo v budoucnu nahradit technologii palubních vstupenek obsahujících 2D
kód.
Výrazným posunem v rychlosti odbavování cestujících by bylo vybavení letiště novou
technologií v oblasti bezpečnostní kontroly. Nové technologie v tomto směru již existují.
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6. Závěr
Odbavení cestujících prošlo v průběhu historie zásadním vývojem. Tento vývoj byl
umožněn obrovským technologickým pokrokem na poli výpočetní techniky. Prvním krokem
k dnešnímu samostatnému odbavování byl přechod od ručně vyplňovaných rezervačních
tabulek k počítačovým inventárním systémům, které uchovávají veškeré informace o rezervaci
od způsobu platby, až po sedadlo, které je cestujícímu v letadle přiděleno. Inventární systémy
by byly sami o sobě nestačily. Přístup do nich byl umožněn prostřednictvím centrálních
rezervačních systémů, které se časem propojily a staly se z nich dnešní globální distribuční
systémy, které už cestujícím nenabízí pouze letenky, ale také řadu služeb související
s cestováním.
První přepravní doklady si vytvářela každá letecká společnost podle svého vlastního
uvážení. Varšavská úmluva sjednotila jejich obsah a organizace IATA jim dala na začátku
70-tých let jednotnou podobu. Uložení veškerých dat v inventárních systémech, rozvoj
rezervačních systémů, vynález strojového tisku a zavedení unikátního sériového čísla letenky
vedlo počátkem 80-tých let k zavedení typu letenek, které se tiskly i s unikátním sériovým
číslem na tiskárnách přímo v prodejních agenturách a nebylo nutné distribuovat je
z centrálních míst, tak jako předchozí typy letenek. Elektronická letenka vznikla vlastně již
v okamžiku, kdy se propojilo unikátní sériové číslo letenky s číslem rezervace v inventárním
systému. V roce 2008 byl ukončen přechod na elektronické letenky a papírové se přestaly
distribuovat.
Tak jako prošly vývojem letenky, prošly vývojem i palubní vstupenky, které začínaly
v papírové podobě a dnes jsou běžně uloženy v mobilním telefonu či obdobném zařízení,
zároveň zůstává zachována i jejich papírová podoba. Nejdůležitějším prvkem všech dnešních
palubních vstupenek je 2D kód ve formátu PDF417, který obsahuje všechny potřebné
informace o cestujícím a jeho rezervaci.
Na cestu letadlem si značná část cestujících bere i zavazadlo, které je třeba přepravit
v zavazadlovém prostoru letadla. Zavazadlová přívěska zpočátku sloužila pouze k identifikaci
majitele a byla pouhým papírovým přívěškem připevněným provázkem k zavazadlu. Dnešní
zavazadlové přívěsky obsahují nejen jméno cestujícího, ale také údaje potřebné pro dopravení
zavazadla do cílové destinace a čárový kód, který umožňuje automatické třídění zavazadel
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po jejich odbavení. Papír je stále podstatnou součástí zavazadlové přívěsky, ale pevnost
a odolnost mu dává sloučenina silikonu a plastu, přívěska se připevňuje slepením jejích volný
konců a snese i horší zacházení.
Možnost samoobslužného odbavení existuje od 90let minulého století. Ovšem ještě
před zavedením samoobslužných kiosků zde byla možnost urychlit odbavení pomocí telefonu.
Samostatné odbavení je možné díky vývoji rezervačních systémů a přepravních dokladů
používaných v letecké dopravě. Nejstarším zařízením poskytující cestujícím možnost
samostatného odbavení jsou samoobslužné kiosky, jejichž použití velmi urychluje odbavení
cestujícího. Doby největší slávy samoobslužných kiosků pro odbavení cestujících jsou pryč,
cestujícím jsou dnes nabízeny k využití samoodbavovací kiosky, umožňující odbavení zavazadel
tzv. Drop-off kiosky. Největší oblibě cestujících se dnes, z hlediska samostatného odbavení,
těší použití mobilních aplikací a webových stránek leteckých dopravců. Často využívaná je také
možnost automatického odbavení, kterou je možné zvolit již při rezervaci letenky a pak stačí
vyčkat na doručení palubní vstupenky v daném časovém předstihu před odletem.
Samoobslužné odbavení přináší cestujícím řadu výhod. Tou asi největší je úspora času
proti odbavení na přepážce, dále stojí za zmínku možnost zvolit si kde, kdy a jakým způsobem
se cestující odbaví a v jaké formě obdrží palubní vstupenku. Zajímavá je i skutečnost, že se lze
odbavit, aniž by cestující znal číslo elektronické letenky či rezervace. Riziko spojené
s elektronickou palubní vstupenkou pro cestující může představovat vybitý či odcizený mobilní
telefon. Nepříjemnosti či nejasnosti se samostatným odbavení mohou způsobit code-sharové
lety, kdy není jasně patrné, která společnost let operuje. Nechuť vůči tomuto typu odbavení
mohou způsobit letečtí dopravci, kteří zpoplatňují odbavení na přepážce.
Samoobslužné odbavení nepřináší výhody jen cestujícím, ale i leteckým dopravcům
a letištím, která díky němu mohou ušetřit značné finanční prostředky. Lepší využití kapacity
terminálů a přenesení nákladů a odpovědnosti na cestující patří mezi další plus pro letecký
průmysl. Zavedení a udržování systému samoobslužného odbavení sebou nese náklady
na pořízení nového vybavení, vývoj softwaru pro uživatelská rozhraní. Zároveň je zde velká
závislost výpočetní a automatizační techniky na elektrické energii a mezi nevýhody pro letecké
dopravce musíme zahrnout i hrozbu hackerských útoků.
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Automatizace dnes není pouze součástí odbavení, které se dříve dělalo u přepážky,
ale pokročila i k bezpečnostní kontrole, pasové kontrole a odbavení při nástupu do letadla.
Letiště Václava Havla se rozhodně nedá označit za průkopníka nových technologií,
ale zároveň ani nelze konstatovat, že by zaostávalo ve využívání nových technologií. Na letišti
je umístěno 25 samoobslužných kiosků, průchod k bezpečnostní či pasové kontrole je
umožněn díky automatickým turniketům pouze cestujícím s platnou palubní vstupenkou.
Pro průchod přes pasovou kontrolu lze využít automatických EasyGO bran.

Z pohledu

cestujícího na letišti postrádám Drop-off kiosky, část leteckých dopravců umožňuje odbavení
zavazadel na Drop-off přepážce, což také přináší značnou úsporu času.
Předpokládám, že Letiště Václava Havla bude následovat celosvětové trendy a půjde
cestou další automatizace. U odletových východů lze v budoucnu očekávat automatickou
kontrolu palubních vstupenek a identity cestujícího, je otázkou jestli tato kontrola již bude
využívat technologii NFC. V Terminále 2 by bylo vhodné umístit nové zařízení pro urychlení
bezpečnostní kontroly. Umístění Drop-off kiosků není v tuto chvíli vyžadováno leteckými
dopravci a pokud ti nezmění přístup, letiště je nezavede. V oblasti odbavení, přepravy a třídění
zavazadel lze očekávat zavedení RFID technologie.
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