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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na popsání kritérií výběru komerčního dopravního letadla 

a předpovědi dalšího směru výroby dopravních letadel. V první kapitole je popsán historický 

vývoj letecké dopravy, zvláště pak v období po její deregulaci. Druhá kapitola je zaměřena na 

dva hlavní výrobce dopravních letadel současnosti, Airbus SE a Boeing Company, a jejich 

letadla. Třetí kapitola je věnována kritériím, podle kterých se letecké společnosti rozhodují 

o nákupu nových strojů do svých flotil. Čtvrtá kapitola se věnuje srovnání letadel 

z nejprodávanějších rodin dopravních letounů a srovnání letounů na trase Praha – Paříž. 

V poslední kapitole je představena předpověď vývoje letecké dopravy v příštích dvaceti letech. 

 

Klíčová slova: letecká doprava, Airbus, Boeing, COMAC, dopravní letadlo, deregulace, 

predikce, kritérium 
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ABSTRACT 

The focus of this bachelor thesis is to describe criteria of making decision when purchasing 

new passenger aircrafts. Another target is to predict which direction will aircraft manufacturers 

be heading. The first chapter discusses the history of air transportation, especially after 

deregulations in the 80’s and 90’s of the 20th century. The second chapter is about the two 

leading passenger aircraft manufacturers, Airbus SE and Boeing Company and the description 

of their main products. In the third chapter, the main criteria important to making a decision 

about purchases of new passenger aircrafts are described. The fourth chapter focuses on 

comparison between bestselling products of Airbus and Boeing and on comparison on aircrafts 

on the route from Prague to Paris. Finally, the last chapter contains the prediction of 

development of air transportation in the next twenty years. 

 

Key words: air transportation, Airbus, Boeing, COMAC, passenger aircraft, deregulation, 

prediction, criteria 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ICAN – International Commision for Air Navigation – Mezinárodní komise pro leteckou navigaci 

ICAO – International Civil Aviation Organisation – Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

ÚMCL – Úmluva o mezinárodním civilním letectví 

IATA – International Air Transport Association – Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

ASEAN – Association o Southeastern Asian Nations – Sdružení národů jihovýchodní Asie 

Airbus S.A.S. – Airbus Société par Action Simplifiée – Airbus, akciová společnost 

neo – new engine option – nová verze motoru 

ceo – current engine option – současná verze motoru 

ER – extended range – prodloužený dolet 

LR – longer range – delší dolet 

MTOW – maximum take off weight – maximální vzletová hmotnost 

AEA – Association of European Airlines – Asociace evropských leteckých společnostní 

CIS – Commonwealth of Independent States – Společenství nezávislých států 

CAEP – Committee on Aviation Environmental Protection – Výbor pro ochranu životního 

prostředí v letectví 

COMAC – Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. 
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1 ÚVOD 

Letecká doprava je způsob dopravy s největším procentuálním meziročním přírůstkem 

uživatelů.  Je to velmi dynamické odvětví, ve kterém dochází k ustavičnému vylepšování 

jednak služeb, jednak používaných letadel. 

 

Cílem mé bakalářské práce je popsat kritéria, která jsou důležitá pro rozhodování leteckých 

společností při rozhodování o nákupu nových strojů, které rozšíří jejich stávající flotilu. Dále 

pak předpovědět jakým směrem se bude dále ubírat výroba civilních dopravních letadel 

v příštích dvaceti letech. 

 

V prvních dvou kapitolách se budu věnovat historii letecké dopravy od jejích počátků, přes 

technický pokrok ve výrobě letadel, deregulaci letecké dopravy nejprve ve Spojených státech 

amerických, a poté i v Evropě, až po současný stav. Také představím dva největší výrobce 

civilních dopravních letadel, společnosti Airbus SE a Boeing Company, a jejich letadla. 

 

V dalších kapitolách popíšu kritéria, podle kterých posuzují nákupci letadel, tedy nejčastěji 

letecké společnosti, o které letadlo rozšíří svoji stávající flotilu. Také porovnám zástupce 

z nejúspěšnějších modelových řad společností Airbus a Boeing. Dále porovnám výhodnost 

letounů provozovaných na trase z Prahy do Paříže. Nakonec se budu věnovat předpovědi 

dalšího vývoje letecké dopravy, zvláště vývoji výroby dopravních letadel, do roku 2036. 
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2 VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 

2.1  Počátky létání 

Letecká doprava patří k nejmladším způsobům cestování a přepravy. Její historie se začala 

psát až na konci 18. století. V roce 1783 se bratři Joseph-Michel a Jacques-Étienne 

Mongolfiérové vznesli v horkovzdušném balónu nedaleko Paříže. Za prvního leteckého 

inženýra by se dal považovat Sir George Cayley. Popsal základní principy letadel těžších než 

vzduch a formuloval a definoval pojmy jako vztlak, odpor, tah, či tahová síla. Roku 1804 

sestavil svůj první kluzák, letadlo těžší než vzduch bez vlastního pohonu. Dalším významným 

milníkem byl rok 1852, kdy Henri Giffard sestrojil vzducholoď poháněnou lehkým parním 

strojem, což byla první alespoň částečně řiditelná vzducholoď. První let letadlem těžším 

vzduchu s vlastním motorem uskutečnil Orwille Wright 17. 12. 1903 v Kitty Hawk v Severní 

Karolíně za pomoci svého bratra Wilbura Wrighta. Tento dvouplošník nesl jméno Flyer 1 a je 

zachycen na obrázku 1. [2] [7] [8] [9] 

Bratři Wrightové dále vylepšovali svá letadla a po zaznamenaném úspěchu vyrazili do Evropy. 

Prvním Evropským letcem se v roce 1906 stal původem brazilec Alberto Santos-Dumont, který 

ale žil a pracoval především ve Francii. Jeho model Demoiselle byl prvním sériově vyráběným 

letounem. V červenci 1909 se Louisi Blériotovi povedlo ve stroji Blériot XI přeletět kanál 

La Manche. Ve stejném letounu pak začal v roce 1910 létat i první český průkopník letectví, 

Jan Kašpar. [2] [9] 

 

Létalo se čím dál výš, dál, rychleji a bezpečněji. Byly vyvíjeny stále lehčí a výkonnější motory 

s delší životností a lepší spolehlivostí a letové vlastnosti letounů se tak rychle zlepšovaly. Vývoj 

letectví byl od této doby velmi dynamický. V roce 1910 byla Edwardem Boeingem založena 

společnost Pacific Aero Products, dnešní společnost Boeing Company. Od roku 1914 

Obr. 1: Flyer 1 
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fungovala první regulérní dopravní linka, a to na Floridě, ze Sant Petersburg do Tampy. [2] 

[10]  

 

2.2 Poválečný vývoj 

Během války se zvýšil dolet i rychlost letounů, takže překonání hranic států se stalo poměrně 

snadným. Navíc bylo najednou k dispozici mnoho letounů i pilotů. Válečná letadla se různými 

úpravami přestavěla na civilní a bylo na místě začít řešit otázky mezinárodního letectví. 

V lednu 1918 byla v rámci pařížské mírové konference vytvořena letecká komise s úkolem 

připravit první právní dokumenty zabývající se otázkou suverenity nad vzdušným prostorem, 

registrací letadel, licencováním pilotů a provozem vojenských letadel. Již 13. října 1919 byla 

přijata „Úmluva o úpravě letectví“, takzvaná Pařížská úmluva. Každé zemi byla přisouzena 

svrchovaná práva ve vzdušném prostoru nad vlastním územím. Na základě bilaterálních 

dohod si pak státy mohly předávat práva na užívání tohoto prostoru. Dále Úmluva řešila 

registraci letadel, licencování pilotů či provoz vojenských letadel. K dohodě tehdy přistoupilo 

38 států, včetně Československé republiky. Zároveň byla zřízena Mezinárodní komise pro 

leteckou navigaci (ICAN). V této době byla založena i nejstarší dodnes fungující letecká 

společnost, nizozemská KLM. Svůj první let uskutečnila 20. 5. 1920 na trase Amsterdam – 

Londýn. [1] [2] 

 

Dalším překročeným milníkem byl přelet Atlantiku v podání Charlese Lindberga. Na 

jednomotorovém hornoplošníku Spirit of St. Louis překonal 20. 5. 1927 za 33 hodin a 30 minut 

vzdálenost 6 000 km. [2] [3] 

 

Časem došly letecké společnosti k tomu, že provoz přestavěných válečných letadel je značně 

neekonomický, protože byly konstruovány na přepravu těžkého, ale nepříliš rozměrného 

nákladu. Naproti tomu přeprava lidí není natolik hmotnostně náročná, ale prostoru je potřeba 

více. Začaly se tedy vyvíjet nové typy letounů. Byly přidány další motory, zatahující se 

podvozky a těsně před začátkem 2. světové války se moderní letouny vyznačovaly tím, že to 

byly celokovové jednoplošníky s pohodlnou, uzavřenou, odhlučněnou kabinou pro cestující, 

dokázaly dostoupat do 6 až 7 km a cestovní rychlost se pohybovala okolo 250 km/h. Mezi 

špičkové výrobce tehdy patřili americké společnosti Boeing, McDonell Douglas, Lockheed, 

nizozemský Fokker, německý Junkers, britský DeHavilland, či ruský Tupolev. [3] 

 

2.3 Doba proudových letadel 

Druhá světová válka opět znamenala velký posun v letecké dopravě. Tentokrát se nejednalo 

jen o pokroky na poli konstrukci letadel, ale i o výstavbu letecké infrastruktury, a hlavně snahu 
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standardizovat bilaterální dohody. To vyvrcholilo vytvořením Úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví (ÚMCL), která byla výsledkem Chicagské mezinárodní konference o civilním letectví, 

kterou ještě před koncem války svolal americký prezident Roosevelt. Tato úmluva vešla 

v platnost v roce 1947 a nahradila Pařížskou úmluvu z roku 1919. Zároveň vznikla 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která od té doby pomáhá koordinovat 

mezinárodní civilní letectví. V únoru 1945 také vstoupila v platnost Dohoda o mezinárodní 

letecké dopravě, která je známá také pod názvem Dohoda o 5 svobodách. Díky těmto krokům 

byl nastaven směr dalšího rozvoje civilního letectví a otevřela se cesta k jeho globalizaci. [1] 

[3]  

 

V poválečné éře vedly v inovacích a ve vývoji Spojené státy americké. Krátce po válce už měly 

Boeing, Lockheed i Douglas dálková letadla s přetlakovou kabinou. Také se začínaly rozmáhat 

stroje s turbomotory. Během války byl vyvinut i proudový motor. Zpočátku se ale nehodil pro 

civilní letouny kvůli příliš vysoké spotřebě. Prvním civilním proudovým letadlem byl 

DeHavilland Comet, který ale byl z důvodu závad a katastrof stažen, a tak se prvním dobře 

fungujícím proudovým letadlem stal až v roce 1956 Tupolev Tu–104. Americká odpověď na 

ruské proudové letadlo, Boeing 707, byla úspěšně uvedena do provozu o dva roky později, 

v roce 1958. [3] 

 

Vyráběla se stále větší a rychlejší letadla s větším doletem, až v roce 1975 zahájil sovětský 

Aeroflot provoz prvního nadzvukového letounu – Tupolevu Tu–144, který je zachycen na 

obrázku 2. Rok poté začal létat i britsko-francouzský nadzvukový letoun Concorde. Dalším 

konstruktérským převratem byl v 70. letech přechod na takzvaná wide body neboli širokotrupá 

letadla. V nich byla zvyšována kapacita rozšířením trupu, místo jeho dalším prodlužováním.  

Obr. 2: Tupolev Tu–144 
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V roce 1970 se navíc na trhu objevil nový významný hráč, a to francouzský Airbus. Airbus 

A300 byl vlastně prvním dvoumotorovým širokotrupým letounem. S příchodem Airbusu také 

začal nástup moderních technologií v ovládání letadla. Mohl se tak snížit počet lidí v posádce 

letadla, protože palubní inženýr i navigátor byli nahrazeni technikou. [2] [3] 

 

Posledních dvacet let 20. století bylo hlavně ve znamení digitalizace. Do letadel začal být 

přidáván systém fly-by-wire. Ten nahrazuje ruční ovládání letadla elektronickým řízením, 

umožňuje automatické vyrovnávání a zlepšuje manévrovací vlastnosti letadla. [3] 

 

2.4 Počátky liberalizace letecké dopravy 

V roce 1978 vstoupil v platnost zákon, který úplně změnil podobu letecké dopravy jakožto 

luxusní možnosti transportu pro bohatší společenské třídy. Tento zákon o deregulaci 

vnitrostátní letecké dopravy v USA podepsal americký prezident Jimmy Carter. Došlo tak ke 

zrušení monopolního postavení existujících leteckých společností a výrazně se zjednodušila 

možnost vstupu nových aerolinií na trh. Přestaly být regulovány ceny i frekvence letů na 

jednotlivých trasách. Došlo tak poměrně rychle k restrukturalizaci sítě vnitrostátních linek 

a úpravě cen letenek. Začaly se také objevovat první nízkonákladové, tzv. low-cost, 

společnosti. Ty zpřístupnily leteckou dopravu širšímu okruhu společnosti, ovšem na úkor toho, 

že byl snížen luxus a pohodlí cestujících. Mezinárodní doprava ale stále podléhala regulacím 

a jednotlivým bilaterálním dohodám o vzdušných službách. [1] [5] 

 

Od 80. let 20. století docházelo k postupné deregulaci i v Evropě. V roce 1987 stanovila 

Evropská unie program postupné liberalizace letecké dopravy, na jehož konci bude jednotné 

evropské nebe. Tento program byl rozdělen na tři postupné kroky, první vešel v platnost hned 

v roce 1987, druhý v roce 1990 a třetí v roce 1992. První dva kroky se týkaly především 

pravidel pro ceny a kapacity, třetí pak odstranil zbývající obchodní omezení a došlo tak 

ke vzniku Jednotného evropského trhu. V tuto chvíli do tohoto prostoru patří kromě všech států 

Evropské unie také Norsko, Švýcarsko a Island. [1] [5] [11] 

 

Na základě těchto změn se z vnitrostátních leteckých dopravců stali „letečtí dopravci 

Společenství“, kteří si mohou volně stanovovat sazby za cestující i náklad, a mohou využívat 

libovolné trasy v rámci EU a přidružených států. Zároveň byly ale uloženy povinnosti, které 

musí tito letečtí dopravci splňovat. Jde především o to, že musí být ve vlastnictví a pod 

faktickou kontrolou členských států nebo jejich státních příslušníků, hlavní sídlo jejich činnosti 

se musí nacházet na území některého členského státu; musí mít odpovídající pojištění pro 

případ nehody a musí získat osvědčení provozovatele letecké dopravy, které svědčí o odborné 
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způsobilosti a odpovídající organizační struktuře k zajištění bezpečného provozu v souladu 

s platnými předpisy. [1] [12] 

 

Společně se zřízením jednotného evropského nebe byla přijata i společná pravidla zajišťující 

jeho správný chod. Důležité jsou především rovné podmínky, takže pro leteckou dopravu platí 

předpisy upravující státní podporu a hospodářskou soutěž. Dále je to spravedlivý přístup 

k letištím, který je řešen tak, že na časově přetížených letištích jsou přidělovány letištní časy 

spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem pomocí nezávislého 

koordinátora letištních časových intervalů. Důležitá je i jednotná vysoká úroveň ochrany 

cestujících. Byly sjednoceny bezpečnostní opatření na letištích a byla stanovena společná 

pravidla pro ochranu práv cestujících v letecké dopravě.  

 

Díky všem těmto krokům došlo k nárůstu nabídky v letecké dopravě, zvýšení produktivity 

leteckých dopravců, vytvořil se nový obchodní model nízkonákladových dopravců, a zvýšením 

konkurence, respektive jejím vytvořením, došlo ke zkvalitnění služeb, snížení cen, vytvoření 

nových tras a vyššímu využívání tzv. sekundárních letišť, která byla dříve využívána jen 

sporadicky. [11] [12] 

 

K liberalizaci letecké dopravy dochází i v jiných oblastech, než jsou Spojené státy americké, 

či Evropská unie. V Jižní Americe došlo k liberalizaci leteckého trhu již v roce 1991. Austrálie 

následovala tyto kroky v roce 1992 a multilaterální dohodu o leteckých službách mezi sebou 

uzavřely v roce 2003 i nejvýznamnější tichomořské ostrovy. Na Africkém kontinentu existuje 

otevřený systém letecké dopravy mezi většinou afrických států již od roku 1999. Na Blízkém 

východě byla uzavřena dohoda o liberalizaci v roce 2004. V Asii došlo uzavření již několika 

regionálních dohod, které výrazně přispěly k liberalizaci zdejší letecké dopravy. Mezi 

nejvýznamnější patří dohoda z roku 2004 mezi Brunejí, Kambodžou, Singapurem a Thajskem. 

V roce 2008 došlo k liberalizaci leteckého trhu v rámci Číny. V roce 2009 pak došlo k podpisu 

dohody o otevřeném nebi v rámci ASEAN. Dalším důležitým trhem, který prošel liberalizací 

je Indie. [1] [5] [13] 

 

2.5 Civilní letectví po roce 1998 

V posledních dvou dekádách zaznamenává letecká doprava střídavě období velkého rozvoje 

a úspěchu a období stagnace až recese. Ty jsou spojeny jednak s ekonomickou situací, nikoliv 

jen v jednom regionu, ale v dnešním globalizovaném světě i se světovou ekonomikou, jednak 

s bezpečnostní a politickou situací ve světě, jednak s rizikem přenosu chorob mezi 

jednotlivými regiony. 
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Událostí, která zcela změnila letecké odvětví, byly teroristické útoky na Světové obchodní 

centrum v New Yorku 9. září 2001. Únosy letadel byly zaznamenány sice již dřív, ale toto bylo 

poprvé, kdy bylo letadlo použito jako zbraň. I vzhledem k tomu, jak byla celá událost řešena 

v médiích a tím, že se k tomuto činu přihlásila teroristická organizace Al-Káida, která hrozila 

i dalšími útoky, se lidé začali bát cestovat letadlem. Trvalo 3 roky, než byl smazán propad 

zisků v letecké dopravě o 22 miliard amerických dolarů z roku 2000 na rok 2001. Na základě 

těchto skutečností ICAO vytvořilo Úmluvu o potlačování protiprávních činů souvisejících 

s mezinárodním civilním letectvím a Protokol k Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se 

letadel. Tyto dokumenty například zavádí trestný čin použití letadla jako zbraně. [1] [5] [14] 

 

Poté se aerolinie musely vypořádat s rizikem a strachem z přenosu nemoci SARS, která se 

během několika měsíců byla schopná rozšířit z Číny do dalších třiceti zemí. Následně nastala 

v roce 2008 Globální finanční a hospodářská krize. Tržby leteckých společností v roce 2009 

klesly o 14 %, tedy o 82 miliard dolarů. Navíc stouply ceny ropy, takže se letecké společnosti 

musely potýkat i se zvýšenými náklady. Naštěstí v roce 2010 již zase letecké společnosti 

vykazovaly zisky. [5] [14] 

 

Všechny tyto události jsou patrné v grafu 1, kde je znázorněn celosvětový vývoj počtu 

cestujících v letech 1998–2016 i v grafu 2, který zobrazuje celosvětový vývoj počtu 

autorizovaných letů v letech 1998–2016. 

 

Graf 1: Vývoj počtu cestujících v letech 1998–2016, zdroj: [48] 
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Graf 2: Vývoj počtu letů v letech 1998–2016, zdroj: [49] 

 

 

Čím dál více se také hledí na dopady na životní prostředí. Přestože se do popředí zájmu 

dostávají různé alternativní zdroje energie, letecká doprava je stále zcela závislá na fosilních 

palivech. Existuje zde tedy jednak riziko dočerpání ropných zásob a jednak dochází 

k exhalacím skleníkových plynů. Dalším faktorem zatěžujícím životní prostředí jsou, 

především v blízkosti letišť, hlukové emise. Problémy s hlukem se řeší již od počátku provozu 

proudových letadel v sedmdesátých letech. ICAO přijalo již v roce 1971 novou přílohu 

k ÚMCL, čímž vytvořila podmínky pro hlukovou certifikaci nově vyráběných letadel. Ty se 

postupem času zpřísňují a stejně tak ICAO snižuje limity i pro emise oxidů uhlíku a dusíku. [1] 

 

V oblasti vývoje letadel se v současné chvíli tedy pracuje hlavně na zefektivňování provozu 

letounů, implementují se nové kompozitní materiály místo starších kovových, čímž dochází 

hlavně k redukci hmotnosti letadel, zvyšování jejich doletu a snižování spotřeby leteckého 

paliva. [1] [15] [16] 
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3 SOUČASNÍ VÝROBCI LETADEL AIRBUS x BOEING 

V současné době existují dvě společnosti, které hrají prim ve výrobě letadel pro civilní letectví. 

Jsou to evropská společnost Airbus a americký Boeing.  

 

3.1 Airbus SE 

Společnost Airbus SE, dříve známá jako Airbus S.A.S. a ještě dříve jako Airbus Industrie 

a běžně označována pouze jako Airbus, je největší evropský výrobce letadel. Byla prvním 

výrobcem dopravních letadel, který zkonstruoval tzv. wide-body, neboli širokotrupé letadlo, 

a změnil tak tehdejší vývoj konstrukce letadel. [15] [17] 

 

3.1.1 Základní charakteristika společnosti 

Sídlo Airbus SE se nachází v Toulouse ve Francii. Ke konečné montáži letounů dochází právě 

v Toulouse, ale také v Hamburku, Seville a od roku 2009 i v čínském Tianjinu. Airbus je 

akciovou společností, jejímž vlastníkem je z 80 % Airbus Group, známý spíše pod zkratkou 

EADS, zbylých 20 % vlastní British Aerospace Systems (BAE Systems). Ve vedení společnosti 

stojí 2 muži, a to Denis Ranque, který je předsedou představenstva a Thomas Enders, který 

je výkonným ředitelem. Ke konci roku 2017 Airbus zaměstnával 133 782 lidí v několika státech 

a obrat v roce 2016 dosáhl 66,6 miliardy €. [4] [15] [17]  

 

3.1.2 Historie společnosti 

Společnost Airbus byla založena jako evropské konsorcium poté, co se francouzští, němečtí 

a britští ministři shodli, že bude dobré budovat a posilovat evropskou kooperaci na poli letectví. 

První takové úvahy se objevily na mítinku evropských špiček v roce 1967. Společnost jako 

taková pak byla založena v roce 1970. V roce 1972 poprvé vzlétl nový Airbus A300. Dalším 

důležitým krokem bylo vyvinutí Airbusu A320, který měl být konkurencí tou dobou 

nejoblíbenějšího civilního stroje, Boeingu 737, ovšem s nižšími náklady na provoz. Navíc byl 

Airbus A320 prvním letadlem, ve kterém byl nainstalován systém elektronického řízení            

fly-by-wire. Ten nahradil klasické manuální ovládání letounu. Pohyby letu začaly být převáděny 

do elektronického signálu, který je vysílán pomocí drátů do kokpitu. Přispívá také například 

k automatické stabilizaci letounu, protože umožňuje automatické zasílání signálů k plnění 

funkcí bez příkazu pilota. Díky tomu se zjednodušilo ovládání letadla a pozice palubního 

inženýra se stala nepotřebnou. [15] 

 

Ke konci 80. let 20. století přišel Airbus rovnou se dvěma novými typy středně velkých letadel, 

Airbusem A330 a Airbusem A340, které absolvovaly své první lety v letech 1993 a 1994. 
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Výrobce si dal záležet na tom, aby byly kokpity A330 a A340 velmi podobné nejen sobě, ale 

i strojům A320. Zjednodušil se tak proces zaučování pilotů na nových strojích. 

 

Již v roce 1994 oznámil Airbus zahájení prací na vývoji nového velkého stroje s prozatímním 

názvem A3XX. Nakonec po 11 letech prací Airbus představil největší letoun pro osobní 

dopravu na světě, dvoupatrový A380. Ten absolvoval svůj první komerční let 25. října 2007, 

ve službách Singapore Airlines. Nejnovějším letadlem Airbusu je pak A350, které má 

obdobnou kapacitu jako A330, je to tedy středně velké letadlo, ale má mnohem delší dolet. 

Jeho první komerční let proběhl 14. července 2013.  [15] 

 

3.1.3 Osobní letadla 

V tuto chvíli má Airbus v nabídce pro účely civilního osobního letectví stroje ze 4 rodin. Jsou 

to rodiny A320, A330, A350 a samostatnou kategorii má stroj A380. Všechna tato letadla jsou 

poháněna dvěma, případně čtyřmi proudovými motory. Bližší specifikace jednotlivých letounů 

jsou uvedeny v Tabulce 1. Obvyklá kapacita představuje množství sedadel v letadle v základní 

verzi nabízené firmou Airbus uspořádané do zpravidla dvou nebo tří cenových kategorií. 

Maximální kapacita pak představuje maximální množství sedadel v letadle v uspořádání do 

jediné cenové kategorie economy. Letadla typu A330–800neo, A330–900neo a A350–800 

kvůli zpožděním programů ještě neabsolvovala své první lety. Cena letadel je uváděna 

v milionech amerických dolarů podle průměrného orientačního ceníku společnosti Airbus 

z ledna 2017. [20] 

 

Tabulka 1: Letouny Airbus, zdroje: [15] [18] [19] [20] [21] 

Rodina Typ Dolet (km) Obvyklá kapacita Maximální kapacita První let Cena (mil. $) 

A320 A318 5 750 107 132 2002 75,90 
 A319 6 950 124 156 1995 90,50 
 A320 6 100 150 180 1987 99,00 
 A321 5 950 185 220 1989 116,00 
 A319neo 6 950 140 160 2017 99,50 
 A320neo 6 500 165 189 2014 108,40 
 A321neo 7 400 206 240 2016 127,00 

A330 A330–200 13 450 247 406 1997 233,80 
 A330–300 11 750 277 440 1992 259,00 
 A330–800neo 13 900 257 406 --- 254,80 
 A330–900neo 12 130 287 440 --- 290,60 

A350 A350–800 15 200 280 440 --- 275,10 
 A350–900 15 000 325 440 2013 311,20 
 A350–1000 14 750 366 440 2016 359,30 

A380  15 200 544 853 2005 436,90 
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3.1.4 Rodina A320 

Jméno rodiny je odvozeno od základního typu letadla této kategorie, A320. Do této rodiny patří 

ještě zkrácené verze A318 a A319 a prodloužená verze A321. Airbus dále pracuje na 

vylepšování svých strojů. Největší novinkou Airbusu je nabídka letadel s novými motory, které 

jsou ekologičtější, mají menší náklady na údržbu a menší spotřebu paliva. Nové verze se 

jmenují A319neo, A320neo a A321neo. Zkratka „neo“ znamená „new engine option“. Původní 

modely dostaly přídavek „ceo“, neboli „current engine option,“. 

 

Letadla z rodiny A320 jsou jednouličkové stroje pro 107–240 osob na palubě s maximálním 

doletem kolem 6 000 km, takže se používají jako letadla na krátké až střední tratě. Tato letadla 

tvoří podstatnou část flotil nízkonákladových společností, ale oblíbená jsou i u tradičních 

dopravců. [4] [20] 

 

3.1.5 Rodina A330 

Airbus A330 byl původně vyvinut jako náhrada staršího modelu A300. Do rodiny A330 dnes 

patří 4 různé varianty tohoto letounu. Jsou to původní verze A330–300, zkrácená verze    

A330–200, a novější verze A330–800neo, která velikostně odpovídá A330–200               

a A330–900neo odpovídající A330–300. Všechno to jsou širokotrupé letouny pro střední až 

dlouhé tratě s doletem 11,7–13,9 tisíce kilometrů. Podle konfigurace sedadel a počtu leteckých 

tříd pojmou 247 až 440 pasažérů. Verze „neo“ přichází kromě efektivnějších a úspornějších 

motorů také s novým interiérem kabiny a novými koncovkami křídel zvanými „sharklets“. [4] 

[20] 

 

3.1.6 Rodina A350 

Rodina A350 se občas označuje jako A350 XWB, což značí „extra wide body“. Již z tohoto 

názvu plyne, že jde o širokotrupé letadlo. Rodina A350 zahrnuje 3 různé varianty, a to       

A350–800, A350–900 a A350–1000. Jsou to letadla s dlouhým doletem, který se pohybuje 

okolo 15 tisíc kilometrů a podle vnitřního uspořádání se na palubu vejde 280 až 440 pasažérů. 

 

Typ A350 je nejnovějším modelem Airbusu. Při jeho konstrukci se inženýři snažili co nejvíce 

využít nových kompozitních materiálů. Nakonec tvoří kompozity 53 % letounu. Dokázali tak 

snížit hmotnost letounu a tím i jeho spotřebu a zvýšit jeho efektivitu. [4] [20] 

 

3.1.7 A380 

Společnost Airbus vsadila na to, že trend nárůstu letecké dopravy bude mít i v blízké 

budoucnosti vzestupnou tendenci. Rozhodla se tak sestrojit letadlo, do kterého se vejde přes 
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500 pasažérů. Tak vznikl Airbus A380, který je v tuto chvíli největším civilním dopravním 

letadlem na světě. Na rozdíl od částečně dvoupatrového Boeingu 747 má dvoupatrovou 

palubu v celé délce trupu. V běžném uspořádání do 3 cenových kategorií sedadel se na 

palubu vejde 544 pasažérů. V případě, že si dopravce vybere uspořádání sedadel do jediné 

třídy, vejde se do tohoto letounu až 853 cestujících. A380 uletí na jedno natankování 

až 15 200 km. [4] [20] 

 

3.2 Boeing Company 

Boeing je největší společností pro kosmické aplikace a výrobce civilních proudových letadel, 

dále vojenských letadel a vrtulníků, raket a družic, elektronických obranných systémů 

a informačních a telekomunikačních systémů. Pod hlavičku Boeing Company dnes spadá 

i několik dříve poměrně slavných firem, které Boeing odkoupil, například Vertol, Rockwell 

či McDonnel Douglas. [10] [16] 

 

3.2.1 Základní charakteristika společnosti 

Oficiální název společnosti je: „The Boeing Company“. Její hlavní sídlo se nachází v Chicagu 

ve státě Illinois ve Spojených státech Amerických. Jedná se o akciovou společnost, v jejímž 

čele je v tuto chvíli Dennis Muilenburg. Předmětem podnikání Boeingu je výroba civilních 

proudových letadel, vojenských letadel a vrtulníků, raket, družic, obranných, informačních 

a telekomunikačních systémů. Ve společnosti je zaměstnáno 143 609 lidí v 66 zemích světa 

a obrat v roce 2016 dosáhl 94,571 miliardy USD. [16] [22] [23] 

 

3.2.2 Historie společnosti 

Počátky společnosti Boeing se datují od roku 1916, kdy 15. července založil v Seattlu ve státě 

Washington William Edward Boeing společnost Pacific Aero Products Co. Zpočátku vyráběl 

dřevěné hydroplány, které konstruoval se svým kolegou Georgem Condradem Westerveltem. 

Nejdříve to byly stroje vyráběné hlavně pro vojenské účely, případně pro převoz pošty. V roce 

1929 vyrobili první letoun určený výhradně pro komerční osobní přepravu, dvanáctimístný 

Boeing 80. Jeho vylepšená verze Boeing 80A pak dokázala převézt 18 pasažérů. [10] [24] 

 

Dalším výrazným milníkem v historii společnosti byl rok 1940, kdy byl uveden do provozu 

letoun Boeing 307 Stratoliner. Ten byl prvním letadlem na světě s přetlakovou kabinou, takže 

mohl létat až ve výškách kolem 6 000 m. Během 2. světové války se společnost zaměřovala 

hlavně na vojenské letouny, bombardéry B–17 a B–29. [10] [24] 
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Deset let po válce, v roce 1958, byl vyroben 1. americký proudový dopravní letoun, 

Boeing 707. Ten byl odezvou na dění v Evropě a konkurenční proudové letouny               

Tupolev Tu–104, či De Havilland Comet. V 60. letech 20. století pak Boeing uvedl na trh 

letouny Boeing 727, Boeing 737 a v roce 1968 i do té doby největší letadlo pro přepravu osob, 

Boeing 747–100. Část paluby byla dvoupatrová, aby se do letadla vešlo více pasažérů. První 

komerční let tohoto letadla se odehrál v 22. ledna 1970 v barvách společnosti Pan American 

World Airways. [10] [24] 

 

V 70. letech měl Boeing plán na realizaci supersonického projektu 2707 jako reakci na 

evropský Concorde, ale americký Kongres se rozhodl nepodpořit jeho financování. Boeing tak 

od tohoto projektu upustil. Boeingu se navíc v roce 1970 objevil nový konkurent, evropský 

Airbus. Boeing tedy přišel na trh s dalšími modely, jednouličkovým Boeingem 757 a o něco 

větším, dvouuličkovým, Boeingem 767. V roce 1994 pak představil model Boeing 777, první 

dopravní stroj od Boeingu s instalovaným systémem ovládání řízení fly-by-wire. [10] [24]  

 

Na přelomu tisíciletí měl Boeing připraveny plány na letoun Sonic Cruiser, který měl létat 

rychlostí těsně pod hranicí rychlosti zvuku. Ovšem po útocích 11. září 2001, které pohnuly 

celým leteckým odvětvím, a vzrůstu cen ropy, začaly letecké společnosti hledět více na 

ekonomičnost a efektivitu letu než na zvyšování cestovní rychlosti. Boeing tak od svého plánu 

upustil a svou pozornost obrátil jiným směrem, a to k letadlu, které bude vysoce efektivní 

a ekonomicky méně náročné. Vznikl tak zatím nejnovější letoun společnosti Boeing, 

Boeing 787 Dreamliner. [10] [24] 

 

3.2.3 Boeing Commercial Airplanes 

Divize zabývající se výrobou civilních letounů se jmenuje Boeing Commercial Airplanes. Její 

sídlo je v Puget Sound region ve státě Washington. V této divizi společnosti je v současnosti 

zaměstnáno přes 83 000 lidí po celém světě. [23] [25] 

 

V tuto chvíli civilní divize Boeing vyrábí dopravní letouny z rodin 737, 747, 767, 777 a 787, 

které jsou oblíbené u mnoha aerolinií. Informace o jednotlivých letounech jsou uvedeny 

v Tabulce 2. Stejně jako v tabulce letounů společnosti Airbus, i tady představuje obvyklá 

kapacita množství sedadel v letadle v základní verzi nabízené firmou Boeing uspořádané do 

dvou nebo tří cenových kategorií. Maximální kapacita značí maximální množství sedadel 

v letadle uspořádaných pouze v cenové kategorii economy. Cena letadel je uváděna 

v milionech amerických dolarů podle průměrného orientačního ceníku společnosti Boeing 

z ledna 2017. [4] [25] 
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Tabulka 2: Letouny Boeing, zdroje: [16] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 

Rodina Typ Dolet (km) Obvyklá kapacita Maximální kapacita První let  Cena (mil. $) 

737 737–700 6 300 126 149 1967 80,60 

  737–800 5 700 162 189 1997  96,00 

  737–900ER 5 600 178 220 2000 101,90 

737 MAX 7 7 080 138 172 2016 90,20 

  8 6 150 162 175 2016 110,00 

  9 6 510 178 220 2016 116,60 

  10 5 960 188 230 2016 112,90 

747 747–8 14 800 410 476 2011 378,50 

777 777–200ER 13 080 313 440 1994 277,30 

  777–200LR 15 840 317 440 1994 313,80 

  777–300ER 13 650 396  442 1997 339,60 

777X 777–8 16 110 350 375  --- 371,00 

  777–9 14 075 400 425  --- 400,00 

787 787–8 13 620 242  359  2009 224,60 

  787–9 14 140 290 406  2013 264,60 

  787–10 11 910 330 440   2017 306,10 

 

3.2.4 Boeing 737 

Boeing 737 je nejlépe prodávané civilní dopravní letadlo historie. Poprvé vzlétlo letadlo 

s označením 737 již v roce 1967. Od té doby prošlo mnoha obměnami a vylepšeními, ale pod 

touto značkou se prodává dodnes. Momentálně se prodává již třetí generace s označením 

„737 Next Generation“ ve variantách 737–700, 737–800 a 737–900ER. V roce 2014 oznámil 

Boeing připravovaný vývoj nové generace, a to „737 MAX“. První zkušební let nového letounu 

se uskutečnil 29. ledna 2016 a první letadlo 737 MAX 8 bylo předáno zákazníkovi letos (2017) 

v květnu. Dalšími variantami je kratší 737 MAX 7  a delší verze 737 MAX 9 a 737 MAX 10. 

 

Letadla z rodiny 737 jsou jednouličková a pojmou 126–230 pasažérů. Jejich dolet se pohybuje 

v rozmezí 5 600–7 000 km, takže jsou používána pro kratší a střední tratě. [25] [31] 

 

3.2.5 Boeing 747 

I model přezdívaný „Jumbo jet“, neboli Boeing 747, je již staršího data. Takto pojmenovaný 

letoun absolvoval svůj první let již v roce 1969. Nová verze tohoto letadla, 747–8, poprvé 

vzlétla v roce 2011. V uspořádání sedadel do tří kategorií pojme 410 cestujících, 

v prodloužené verzi až 476 cestujících. S takovouto kapacitou a doletem přes 14 000 km je to 

jeden z letounů obsluhující hlavně vytížené dálkové lety. Do roku 2007 byl Boeing 747 

největším dopravním letadlem na světě. Od roku 2007 se ale tímto titulem pyšní konkurenční 
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Airbus A380. Boeing ale sází na to, že ne na všech dálkových linkách je potřeba letadlo 

s kapacitou přes 550 míst a B747 je zatím jediné, které nabízí kapacitu v rozmezí                   

400–500 míst v klasickém uspořádání. [4] [25] [31] 

 

3.2.6 Boeing 777 

Rodina Boeing 777, označovaná často jako „triple seven“, neboli „trojitá sedma“, zahrnuje 

stroje 777–200ER, 777– 200LR, 777–300ER, kde ER značí „Extended Range“ a LR „Longer 

Range“, tedy „prodloužený dolet“ respektive „delší dolet“ a zcela nové stroje 777–8X                     

a 777–9X. První tři jmenovaná letadla jsou v provozu již od počátku tohoto tisíciletí. Jsou to 

letadla pro 313–440 pasažérů s doletem přes 13 000 kilometrů. Dolet verze 777–200LR je 

dokonce 15 840 km, což je v tuto chvíli nejvíc, co dokáže jakékoliv civilní dopravní letadlo 

nabídnout. 

 

Boeing ale přistoupil i u této modelové řady k inovacím a vznikly tak modely 777–8X                      

a 777–9X. Ty jsou v tuto chvíli ještě v procesu výroby a jejich první dodávka je plánovaná až 

na rok 2020. Nicméně již teď je jisté, že by se maximální dolet měl ještě prodloužit. Další 

novinkou, kterou má řada 777X přinést je vybavení kokpitu dotykovými displeji. [4] [25] [31] 

 

3.2.7 Boeing 787 

Boeing 787 Dreamliner je nejnovější model dopravního letadla společnosti Boeing. Vznikl jako 

nástupce starších modelů B757 a B767 a jako konkurent letadel A330 společnosti Airbus a je 

prozatím k dostání ve dvou variantách, 787–8 a 787–9. Varianta 787–10 absolvovala 

31. března 2017 svůj první let a příští rok by měla být poprvé doručena zákazníkům. B787 jsou 

širokotrupá letadla pro 242 až 330 pasažérů s doletem 11 900 až 14 100 km. 

 

Původně bylo toto letadlo vyvíjeno pod názvem 7E7, kde E mělo značit efektivnost 

(„efficiency“) či přívětivost k životnímu prostředí („enviromentaly friendly“) tohoto modelu. 

Nakonec se ale společnost Boeing rozhodla dodržet konvenci svého značení a letadlo 

pojmenovala 787. Boeing 787 je první letadlo, v jehož konstrukci je použito více kompozitních 

než kovových materiálů. Letadlo je tedy lehčí, díky čemuž má nižší spotřebu. [4] [10] [25] [31] 

 

3.3 Konkurence Airbus x Boeing 

Od vzniku společnosti Airbus v roce 1970 spolu Airbus SE a Boeing Company soupeří na poli 

výroby a prodeje civilních dopravních letounů. V případě Airbusu A380 nemá Boeing žádný 

stroj, který by se mohl Airbusu svou velikostí vyrovnat. Naopak Airbus zase nemá žádný letoun 

v kategorii pro více než 400 pasažérů ve 3 kategoriích sedadel. Ovšem ve třídě velkých letadel 
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dlouhého doletu s kapacitou do 400 míst již dochází k zajímavým střetům obou firem. Boeingy 

z řad 787 a 777 jsou se svou kapacitou 242–425 míst a doletem 12–16 tisíc km přímými 

konkurenty strojů Airbus A330 a A350 s kapacitou 247–440 míst a doletem 11–15 tisíc km. 

Stejně tak v kategorii jednouličkových strojů si konkurují letadla rodiny Boeing 737 se stroji 

rodiny Airbus 320. Tato konkurence je zřejmě hlavním důvodem proč zrovna tyto skupiny 

letadel jsou nabízeny v nejvíce variantách a že v nich dochází k nejvíce inovacím. [15] [16] 

 

Od roku 2000 se stalo mnoho událostí, které ovlivnily celý svět letecké dopravy, ať už to byl 

vývoj nových letounů, či nepříznivé události jako útoky 11. září 2001, nebo ekonomická krize 

v letech 2008–2009. V grafu 3 je vidět porovnání objednávek obou společností v letech     

2000–2016.  

 

Graf 3: Počet objednaných letadel v letech 2000–2016, zdroje: [19] [23] 

 

 

V grafu je patrný pokles objednávek v letech 2001–2004, právě kvůli již zmiňovaným 

teroristickým útokům 11. září 2001. V roce 2005 se již letecké společnosti vzpamatovaly 

a začaly objednávat výrazně více letadel. Navíc firma Airbus slavila úspěch s prvním letem 

A380 a v roce 2007 byl zahájen jeho komerční provoz. V roce 2008 pak přišla ekonomická 

krize, která poznamenala i výsledky roku 2009. Období 2010–2014 bylo jak pro Airbus, tak pro 

Boeing velmi příznivé a objednávky dosahovaly rekordních počtů. Roky 2015 a 2016 tak 

úspěšné sice nebyly, ale obě společnosti teď mají tolik objednávek v pořadníku, že i kdyby 

nedocházelo k objednávkám novým, se stávající produkcí kolem 650 až 750 letadel za rok by 

měly co vyrábět ještě příštích 8 let. [15] [16] 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Airbus 520 375 300 284 370 1111 824 1458 900 310 644 1608 914 1619 1796 1139 949

Boeing 589 314 251 246 271 939 901 1135 569 240 495 846 1279 1488 1490 868 787
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4 KRITÉRIA ROZHODUJÍCÍ O VÝBĚRU VHODNÉHO 

STROJE 

Podle amerického ekonoma a psychologa George Katony existují dvě možnosti rozhodování 

spotřebitele. Jsou to pravé, či návykové rozhodování. Pravé rozhodování se vyznačuje 

především tím, že si o daném zboží spotřebitel systematicky zjišťuje informace a porovnává 

ho s konkurenčními produkty a nabídkou. Zpravidla se tohoto rozhodování využívá při větších 

investicích, kdy je pro spotřebitele velmi důležité, co si za své finance koupí. Návykové 

rozhodování probíhá podle nějakého způsobu zjednodušeného schématu, protože spotřebitel 

využívá předchozích zkušeností a nákupu nepředchází žádná systematická příprava. V praxi 

takřka nikdy nenastává jedna nebo druhá krajní varianta. Dochází k rozhodování, které má 

blíže k jednomu z těchto přístupů, ale vyskytují se v něm prvky i toho druhého. [6] 

 

Protože nákup letadel bývá mnohamilionovou investicí, která ovlivní leteckou společnost na 

řadu let, měla by se ona společnost zamyslet nad tím, jaký stroj chce koupit. Každé aerolinie 

mají určenou svou strategii rozvoje, které by měl výběr letadla odpovídat. Je důležité, aby bylo 

promyšleno, na jaký typ linky má být letadlo nasazeno, od čehož se odvíjí požadavky například 

na velikost, dolet, vybavení a další. [2] 

 

Při výběru nového letounu hodnotíme především 3 hlediska: 

• Technické – technická účinnost je přímo spojená s fyzickými vlastnostmi letadla, jako 

průměrná cestovní rychlost, spotřeba paliva, nebo kapacita sedadel. 

• Provozní – provozní efektivita je to, co můžou aerolinie zcela, nebo alespoň částečně 

ovlivnit během provozu letadla, jako obsazenost, nebo délka užívání stroje 

• Finanční – finanční charakteristiky jsou reprezentovány jako finanční dopad 

technického a provozního účinku letadla na leteckou společnost a jsou často vyjádřeny 

jako náklady na palivo za hodinu provozu a náklady na palivo na sedadlo. 

 

Navíc musíme také započítat náklady na údržbu a amortizaci stroje, které jsou determinovány 

modelem letounu. Důležité je také uvážit kolik času bude letoun potřebovat na zemi. Je třeba 

také dodržet plán údržby stanovený výrobcem a v zájmu letecké společnosti je naplánovat lety 

tak, aby byla potřebná údržba prováděna na jeho domovském letišti. 
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4.1 VELIKOST A DOLET 

Tratě dělíme v zásadě do tří kategorií. První jsou regionální tratě s dosahem přibližně 

1 500 km. Druhé tratě jsou středního doletu neboli kontinentální, jejichž délka bývá při 

možnostech dnešních letadel do 4 500 km, i když jejich délka se za posledních pár let zvýšila 

právě díky zvýšení doletu letadel přibližně o 1 000 km.  A třetí kategorií jsou dálkové neboli 

mezikontinentální trasy. Mezi nejdelší linky patří například let z Dubaje ve Spojených 

arabských emirátech do Aucklandu na Novém Zélandu měřící 14 200 km, nebo linka 

z indického Nového Dillí do amerického San Francisca, která měří 15 140 km. [1] [32] 

 

Na každém z těchto typů trati se setkáme s jiným množstvím cestujících, kteří mají i odlišné 

požadavky na cestu. Kratší tratě navíc často soupeří s pozemní dopravou, která, když se 

k délce letu připočtou všechny kontroly před letem i po něm a doprava na a z letiště, může být 

obdobně rychlá, nebo mírně pomalejší, ale zato pohodlnější než cesta letadlem. 

 

Pokud vybíráme letadlo, jedním ze zásadních kritérií je velikost tohoto stroje. Za prvé jsou 

důležité vnější rozměry letounu, protože ne na všech letištích je možno přistát nebo vzlétnout 

se všemi letadly. Jde o to, jak je letadlo široké a jak dlouhou potřebuje runway pro svůj vzlet 

nebo přistání. Musíme tedy mít rozmyšleno kam bude onen stroj létat. Nebo mít alespoň na 

paměti, že především větší stroje nemůžou létat na všechna letiště. Za druhé pak velikost 

stroje ovlivní to, kolik cestujících se vejde na palubu. Pokud jde o dálkové lety, kapacita 

letounů, které jsou schopné létat přes 11 000 km, se pohybuje přibližně od 250 do 850 

cestujících. Pokud jde o lety kratší, můžeme samozřejmě využít velkokapacitní letadlo 

s dalekým doletem, ovšem to nemá cenu, pokud by jím nelétal alespoň určitý počet cestujících, 

aby spoj nebyl ztrátový. Proto se často volí menší stroje s menší kapacitou, ale i s levnějším 

provozem. Cílem je tak nasadit na linku tak velké letadlo, které bude létat co nejobsazenější. 

[1] [2] 

 

4.2 KONFIGURACE 

Při cestování na regionálních nebo kontinentálních linkách stráví cestující v letadle maximálně 

5 až 6 hodin. Na dlouhých trasách ale cestující stráví na svém místě v letadle až 15 hodin. 

I proto bývá konfigurace sedadel jiná v letadlech určených pro dálkové lety a jiná v letadlech 

určených pro lety kratší. 

 

Uspořádání sedadel v letadle může být různé, přesně podle přání letecké společnosti, pokud 

to odpovídá možnostem letadla. V dnešní době se nejčastěji setkáváme se dvěma typy 

uspořádání. Na kratších a středních tratích, kde nejčastěji operují nízkonákladové aerolinie, 
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se dnes setkáváme s letadly se sedadly uspořádanými pouze v ekonomické třídě, tedy 

v jednotné konfiguraci s nejvyšším možným počtem míst v letadle. Stále častěji upouští 

od letadel s více kategoriemi sedadel na kratších trasách i klasičtí dopravci. 

 

Ovšem na dálkových trasách, které provozují stále ještě převážně klasické letecké společnosti 

zaměřující se na více typů zákazníků, se často užívají letouny se dvěma, případně i třemi 

kategoriemi sedadel. V ekonomické třídě je standartní uspořádání 10 sedadel v jedné řadě 

rozdělenými dvěma uličkami na skupiny 3, 4 a 3 sedadel vedle sebe. Pro cestující, kteří 

si chtějí připlatit za pohodlí, je tu třída Business Class nebo First Class, případně First Class 

Private Suite. Tam jsou sedadla, která kolem sebe mají více místa, jsou širší, polohovatelná, 

dokonce je někdy možné přeměnit je v lůžko. V případě Private Suite je sedadlo odděleno 

od prostoru s dalšími cestujícími přepážkou a pasažér tak má úplné soukromí. [1] [20] [25] [33] 

 

Aerolinie si tak musí vybrat cílovou skupinu svého podnikání. Dříve byla hlavní cílovou 

skupinou právě bohatší vrstva obyvatel a lidé cestující pracovně. Tedy ti, kteří byli schopni, 

a hlavně ochotni připlatit si za luxus. Ovšem dnes tu máme i poptávku po levném cestování 

s ochotou snést drobné nepohodlí. Proto letecké společnosti čím dál častěji volí variantu více 

sedadel v letadle. Na některých dálkových letech se setkáváme s tím, že je zde zrušena First 

Class, částečně je zachována Business Class a Economy Class je koncipována tak, že jsou 

řady sedadel o pár centrimetrů dál od sebe. Cestující si pak jsou ochotni připlatit v řádu 

několika stokorun za to, že se na sedadle nebudou muset dlouhé hodiny krčit, i když nemusí 

platit mnohem větší částky za Business Class. Navíc pokud je tato informace vhodně 

marketingově podána, může sloužit jako konkurenční výhoda. [1] [20] [25] 

 

4.3 POHON, SPOTŘEBA A EMISE 

Podle typu pohonu se letadla dají dělit na pístová a proudová. Skupinu proudových letadel pak 

ještě můžeme rozdělit na letadla turbovrtulová a trysková. Letecké pístové motory se v principu 

příliš neliší od pístových motorů používaných v automobilové dopravě. Jsou to motory, které 

se používaly spíše dříve a v dnešních dopravních letadlech prakticky nemají žádné využití. 

Všechna současná dopravní letadla mají motory proudové. Na krátkých trasách se stále ještě 

používají letadla s turbovrtulovým pohonem. Jejich použití je ale do značné míry omezené 

hlavně kvůli maximální rychlosti, které je letadlo díky nim schopno dosáhnout. Ta se pohybuje 

okolo 520 km/h, zatímco cestovní rychlost tryskových letadel bývá i více než 850 km/h. Na 

druhou stranu cena výroby a údržby i spotřeba turbovrtulových motorů bývá nižší než spotřeba 

a náklady na výrobu a údržbu tryskových motorů. Proto jsou stále používány na kratších 

tratích, na kterých se projeví nižší cestovní rychlost v prodloužení cesty řádově o několik minut. 
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V současnosti se vyrábí turbovrtulová letadla s doletem kolem 1 500 km, ale v praxi jsou 

nasazována spíše na tratích dlouhých do 600 km. Na všechny delší tratě se již používají stroje 

s tryskovými motory. [1] 

 

S postupem času a pokrokem ve vývoji technologií je kladen stále větší důraz nejen na 

snižování spotřeby leteckých motorů, ale i na snižování jak emisí skleníkových plynů, 

především oxidu uhličitého, tak i emisí zvukových. Proto stále dochází k inovacím jinak 

úspěšných modelových řad letadel. Spotřeba paliva ale nesouvisí pouze s motorem jako 

takovým. Drobně se mění i tvar letadel nebo jejich částí, což můžeme nejlépe pozorovat na 

tvaru wingletů neboli koncovek křídel. [1] [20] [25] 

 

Snaha snižovat spotřebu samozřejmě vychází z popudu leteckých společností, které se tak 

snaží co nejvíce snižovat náklady. Tlak na snižování emisí pak plyne jak od ICAO, tak od 

různých dalších organizací chránících životní prostředí, či samotnou politikou letišť. Ta mohou 

chtít motivovat dopravce k používání letadel s nižšími emisemi například tím, že pro stroje 

s nižšími emisemi zvýhodní přistávací poplatky a podobně. Letecká společnost si pak musí 

spočítat, jestli se jí vyplatí provozovat letadlo se staršími motory, nebo pořídit motory nové 

a ušetřit na spotřebě a dalších poplatcích. [1] 

 

4.4 VYBAVENÍ 

Existuje předpisy stanovený Základní seznam minimálního vybavení, který přesně určuje 

povinné funkční vybavení letadla z pohledu bezpečnosti letu. Zákazník, který kupuje letadlo, 

si ale může vybrat kromě povinného vybavení letadla i další výbavu. Může se jednat například 

o polohovatelná sedadla, speciální osvětlení paluby, zabudování obrazovek do sedadel, nebo 

vybavení letadla sítí wi-fi. Například v některých letadlech společnosti Emirates se můžeme 

setkat i se sprchou pro pasažéry cestující první třídou. [1] [20] [25] [33] [34] 

 

4.5 PODOBNOST 

Podobnost neboli commonality je důležitým rozhodovacím kritériem, pokud letecký dopravce 

doplňuje nebo inovuje svůj stávající letadlový park. Pokud je to nově vzniklá společnost 

a vybírá si své první stroje, pak pro ni toto kritérium nehraje tak důležitou roli. Pro ty ostatní 

je ale důležité mít, pokud možno, podobné stroje, protože tak mohou snížit náklady na opravy 

a údržbu, jelikož jejich technici již budou mít zkušenosti s podobnými stroji. Mimo jiné pro ně 

bude i jednodušší zacvičovat piloty na nových strojích. I proto se výrobci letounů snaží 

zachovávat co nejvyšší míru podobnosti mezi jednotlivými na sebe navazujícími generacemi 

a ideálně i mezi různými rodinami letounů. [20] [25] 
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4.6 CENA 

V neposlední řadě je při nákupu nových letadel důležitá jejich cena. Veřejně dostupné jsou 

však jen průměrné ceny jednotlivých typů letadel. Cena každého vyrobeného letadla je totiž 

individuální, protože závisí na mnoha požadavcích zákazníka a na úzké dohodě prodávajícího, 

tedy výrobce, a kupujícího. [1] [20] [25] 

 

Cena letadla však závisí také na vnějších faktorech, jako je cena paliva, finanční situace ve 

světě, ekonomické cykly, poptávka po letecké přepravě, enviromentální regulace, bezpečnost 

letounu a dalších faktorech ovlivňujících poptávku po letadlech. 

 

Nedávno ceny ropy vyzvaly aerolinie k ukončení provozu větších, starších letadel z provozu 

a v některých případech též menší letadla používaná na regionálních tratích. Kvůli tomu byla 

tato letadla nahrazována letadly s menší spotřebou.  

 

4.7 OHODNOCENÍ STROJE 

Samozřejmě se dají odkoupit, nebo pronajmout již použité stroje od provozovatelů, kteří je již 

nepotřebují. Potom je hodnota každého stroje rozdílná a odvíjí se od:  

• Věku 

• Nalétaných hodin 

• Hlukové kategorie stroje 

• Velikosti 

• Kapacity sedadel 

• Spotřeby 

 

S postupem času samozřejmě hodnota letounu klesá díky stárnutí, zvyšování nákladů na 

údržbu a pravděpodobnosti zastarávání. Míra, ve které se zvyšují náklady na údržbu, je typicky 

vyšší než náklady v případě, že stroj vyřadíme z provozu. Proto časem dochází k nárůstu 

provozních nákladů tak, že se již nevyplatí stroj nadále provozovat a jeho provoz je ukončen. 
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5 SROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ STROJŮ NA STEJNÝCH 

PODMÍNKÁCH PRO VÝBĚR 

5.1 POROVNÁNÍ A320neo A B737 MAX 8 

Na poli velkých dopravních letadel se v současnosti pohybují pouze dva velcí hráči, a to 

Airbus SE a Boeing Company. Nejvíc letadel, které jsou v tuto chvíli provozovány, patří do 

kategorie jednouličkových proudových letounů na středně dlouhé tratě s kapacitou do 200 lidí 

na palubě, a to různě staré letouny z rodin Airbus A320 a Boeing 737. Nejnovějšími řadami 

z těchto rodin jsou stroje A320neo a Boeing 737 MAX. Řada A320neo nabízí 3 varianty, 

A319neo, A320neo a A321neo, zatímco v řadě Boeing 737 MAX je na výběr ze 4 možností, 

a to 737 MAX 7, 8, 9 a 10. Zdaleka nejžádanějšími jsou ale stroje A320neo (na obrázku 3) 

a 737 MAX 8 (na obrázku 4). [19] [20] [23] [25] 

 

Obr. 3 Airbus A320neo  

Obr. 4 Boeing 737 MAX 8 
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V tabulce 3 jsou uvedeny základní charakteristiky obou typů letadel. Zatímco A320neo má 

mírně vyšší cestovní rychlost a o 700 km delší dolet, 737 MAX 8 nabízí kapacitu až 200 

cestujících, v případě, že bude přidán ještě jeden bezpečnostní východ. Oba tyto modely za 

sebou úspěšně mají všechny bezpečnostní testy a již byly předány několika zákazníkům. 

Airbus A320neo je již v provozu na linkách několika dopravců, zahájení komerčního provozu 

737 MAX 8 je očekáváno ve třetí čtvrtině tohoto roku (2017). [20] [23] 

 

Tabulka 3: Vlastnosti letounů Airbus A320neo a Boeing 737 MAX 8 

 A320neo B737 MAX 8 

Dolet 6850 km 6150 km 

Rychlost 0,82M = 1004,5 km/h 0,79M = 967,8 km/h 

Obvyklá kapacita 165 162 

Maximální kapacita 189 175, ve verzi 8–200 až 200 

První let 25. 9. 2014 7. 5. 2016 

Katalogová cena (1/2017) 108,34 mil. $ 110 mil. $ 

Délka 37,57 m 39,47 m 

Šířka 35,8 m 35,92 m 

Výška 11,76 m 12,3 m 

Max vzletová hmotnost 73,5 t 82,19 t 

Motory PX1100G-JM; CFMI LEAP–1A CFMI LEAP–1B 
 

Jak A320neo, tak B737 MAX 8 přímo navazují na předchozí řady těchto modelů a zachovávají 

vysoký stupeň podobnosti. Airbus uvádí, že podobnost draků letadel A320ceo a A320neo 

je dokonce 95 %. Největších změn doznaly u obou strojů motory, které jsou zcela nové, 

upravené winglety a v případě Boeingu displeje v kokpitu. [20] [25]  

 

Novinkou u obou strojů jsou motory. A320neo nabízí 2 varianty, a to Pritt & Whitney 

PW1000G–JM a CFM International LEAP–1A. Oba tyto motory spolu s novými winglety přináší 

snížení spotřeby o 15–20 % oproti A320ceo. B737 MAX 8 nabízí pouze jednu variantu, 

CFM International LEAP–1B. Za pomoci těchto nových motorů a nového typu wingletů dokázal 

Boeing snížit spotřebu o 14 %, což je podle firmy Boeing ve výsledku o 8 % méně na sedadlo, 

než je spotřeba stroje A320neo. Nové winglety jsou zvláštní v tom, že nejsou jen zahnuté 

nahoru, ale končí jakousi vidlicí, jak je vidět na obrázku 3. [20] [25] [35] [36] 

 

Další vylepšení se kterým přišli oba výrobci je zlepšení v oblasti emisí hluku, uhlíkových plynů 

a dusíkových plynů. Oba typy letadel mají emise dusíkových plynů 50 % pod limitem CAEP/6 

vydaný Komisí pro ochranu životního prostředí, která je součástí ICAO. Tento limit 

je v současnosti považován za standart. Nový Boeing snížil emise oxidů uhlíku o 14 % a emise 
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hluku o 40 % oproti starší generaci. Airbusu se povedlo snížit emise uhlíku o 15 % a emise 

hluku dokonce o 50 %. Při startu vydává hluk maximálně 85 dB. [20] [25] [37] 

 

Boeing zareagoval na pokrok v poli digitálních technologií. Kokpit nové řady 737 MAX vybavil 

novými dotykovými obrazovkami o velikosti 15 palců, takže se na ně vejde přehledněji větší 

množství informací. Další výhodou Boeingu 737 MAX 8 jsou také nižší jak finanční, tak časové 

náklady na údržbu. Každý den může létat o jednu hodinu déle než Airbus a při předpokladu 

dvaceti let provozu tohoto letadla by mělo být schopno nalétat o 39 dní více než Airbus 

A320neo. Náklady na jeho údržbu jsou navíc přibližně o 20 % menší než u Airbusu. [25] 

 

Výhody Airbusu zase spočívají v tom, že jejich stroj se dostal na trh o více než rok dříve a také 

právě v již zmiňované podobnosti s dalšími modely. Airbus si totiž od počátků dával záležet na 

tom, aby si jeho stroje byly co nejpodobnější. [35] [36] 

 

5.2 NÍZKONÁKLADOVÍ x SÍTOVÍ DOPRAVCI 

Pro porovnání výhodnosti nákupu nového letounu ale nestačí pouze maximální hodnoty 

a výkony. Mnohem důležitější je rozpočítání nákladů podle reálného využití stroje leteckou 

společností. Porovnám letouny A319 a B737–700 podle několika různých faktorů, díky nimž 

porovnám jejich finanční a provozní výkonnost. Tyto výsledky mají větší vypovídací hodnotu 

při plánování výběru a nákupu nových letounů než klasické tabulkové hodnoty uváděné 

výrobci. 

 

Stroje z rodin Airbus A320 a Boeing 737 jsou nejoblíbenějšími letouny nízkonákladových 

dopravců. Někteří, jako Ryanair, WestJet, nebo Southwest Airlines používají pouze Boeingy, 

jiní, jako JetBlue, nebo Virgin America používají pouze Airbusy.  A někteří dopravci, jako třeba 

easyJet, využívají stroje od obou výrobců. Tyto stroje jsou používány také klasickými síťovými 

dopravci, jako jsou České aerolinie, Air France, nebo Delta Air Lines.  

 

Plánování složení flotily je založeno na 5 základních faktorech: 

• Finanční možnosti 

• Letadla nejlépe vyhovující účelu používání 

• Kdy jsou letadla potřeba 

• Kolik letadel je potřeba 

• Možné nahrazení nebo rozšíření sítě 
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5.2.1 Provozní charakteristiky 

Náklady na hodinu provozu letadla jednotlivých typů letadel jsou porovnávány pro 

nízkonákladové i síťové dopravce. Dále jsou analyzovány jak náklady, tak související výhody 

a úspory každého modelu. 

 

Při porovnávání těchto letadel z provozního a finančního hlediska je zřejmé, že různé náklady, 

jako cena paliva, náklady na údržbu a letištní poplatky jsou nezávislé na leteckém dopravci. 

Jsou ale i náklady, které letecký dopravce ovlivnit může. To je například spotřeba paliva, která 

je sice víceméně stálá, ale je nepřímo ovlivněná délkou letu, věkem letounu a průběhem letu. 

Letecké společnosti tak stále hledají způsoby, jak spotřebu snížit a tím ušetřit za letecké palivo. 

Některé náklady má pak letecký dopravce zcela ve své kompetenci. To jsou třeba náklady na 

mzdy, rozhodnutí o najímání produktivního a kvalitního personálu, rozhodnutí o konfiguraci 

sedadel v letadle a z toho plynoucí větší možnost užitku letadla atp. 

 

V grafu 4 vidíme průměrné náklady na hodinu provozu letounů A319 a 737–700 pro klasické 

síťové dopravce. 

 

 

Největším rozdílem při porovnávání Boeingu 737–700 a Airbusu A319 pro síťové dopravce 

jsou náklady na letecký personál. Boeing v tomto porovnání vede o $61 na hodinu provozu 

letadla před Airbusem. Boeing 737–700 je také efektivnější pro síťové dopravce v porovnání 

nákladů na údržbu, kde jsou náklady na hodinu provozu letadla zhruba o $65 nižší než 
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v případě Airbusu. Tyto úspory výrazně rostou s velikostí flotily a na efekt provozních nákladů 

tak musí být brán zřetel. 

 

V grafu 5 vidíme průměrné náklady na hodinu provozu letounů A319 a 737–700 pro 

nízkonákladové dopravce. 

 

 

 

Náklady na letecký personál nízkonákladové společnosti jsou pro 737 o $172 vyšší na hodinu 

provozu letadla než u A319. Nízkonákladoví dopravci ukazují odlišné trendy v provozních 

charakteristikách v porovnání se síťovými dopravci. B737 bývá provozován na výrazně 

kratších tratích, v průměru o 491 mil kratších než A319. Aerolinie užívající A319 je používají 

na delších tratích, aby vyrovnaly náklady na vyšší spotřebu při startu a přistání. B737 je 

v provozu v průměru 11,7 hodin denně, zatímco A319 11,9 hodiny. 

 

Z těchto srovnání tedy vyplývá, že klasickým síťovým dopravcům se většinou vyplatí spíše 

provoz Boeingu 737–700, naproti tomu nízkonákladovým společnostem se vyplácí spíše 

provoz Airbusu A319. 

 

5.3 POROVNÁNÍ STROJŮ NA TRASE PRAHA – PAŘÍŽ 

Vzdálenost letecké trasy z Letiště Václava Havla v Praze (PRG) na letiště Charlese De Gaulla 

v Paříži činí 853 km. Denně je na této lince 5 pravidelných spojů oběma směry, týdně pak létá 

ještě dalších pravidelných 8 spojů. Všechny spoje realizují letecké společnosti Air France, 
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České aerolinie, easyJet a Vueling Airlines, i když jako code-sharingové je nabízejí i další 

letecké společnosti, a to China Southern Airlines, Delta Air Lines, Ural Airlines, Travel Service, 

China Eastern Airlines, Jet Airways, Flybe, Japan Airlines, AirAustral, Iberia, Korean Air, 

či Aeromexico. Podle statistik je letiště Charlese De Gaulla v Paříži dlouhodobě nejčastější 

destinací pasažérů cestujících z Prahy. Všechny společnosti používají na této trase stroje 

Airbus A319, A320 a A321. 

 

Počet cestujících, počty spojů a průměrnou procentuální obsazenost na trase z Prahy do 

Paříže v posledním roce je možno vidět v tabulce 4.  

 

Tabulka 4: Obsazenost na trase Praha – Paříž, zdroj dat: www.prg.aero 

    Počet 
cestujících 

Počet 
letů 

Průměrná 
obsazenost 

2016 srpen 60 322 191 53,04 % 

  září 61 655 185 50,26 % 

  říjen 63 296 190 50,28 % 

  listopad 55 342 184 55,69 % 

  prosinec 62 451 190 50,96 % 

2017 leden 53 118 191 60,23 % 

  únor 54 430 167 51,39 % 

  březen 58 861 191 54,35 % 

  duben 64 998 183 47,16 % 

  květen 68 880 191 46,45 % 

  červen 64 111 185 48,33 % 

  červenec 66 071 190 48,17 % 

  celkem 733 535 2 238 51,10 % 

 

V tuto chvíli mají tedy letecké společnosti ještě značný prostor pro nárůst počtu cestujících. 

Zároveň při této úrovni zaplnění linek, musí nastavit cenu letenek tak, aby se jim vyplatilo linku 

udržet v provozu. 

 

V tabulce 5 je vypočítáno kolik letecký dopravce zaplatí za přistání a následné odbavení letadla 

na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni. Jednotlivé výsledky jsem vypočítala pomocí níže 

uvedených rovnic. Všechny poplatky jsou počítány pro případ plně obsazeného letadla. 

 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑗á𝑛𝑘𝑦

= 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝑀𝑇𝑂𝑊 50 − 100 𝑡𝑢𝑛 + 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑗í𝑐í

+ 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑒𝑚 𝑜𝑑𝑏𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑝ř𝑒𝑝áž𝑘𝑦 + ℎ𝑙𝑢𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 + 𝑠𝑡á𝑛í 𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑗á𝑛𝑘𝑦

+ 𝑝ř𝑖𝑠𝑡𝑎𝑣ě𝑛í 𝑛á𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛íℎ𝑜 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑢 
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𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑢 𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑗á𝑛𝑘𝑦 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑗á𝑛𝑘𝑦 ∶  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑙𝑎  

 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑜š𝑒

=  𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝑀𝑇𝑂𝑊 50 − 100 𝑡𝑢𝑛 + 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑗í𝑐í

+ 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑒𝑚 𝑜𝑑𝑏𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑝ř𝑒𝑝áž𝑘𝑦 + ℎ𝑙𝑢𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 + 𝑠𝑡á𝑛í 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑜š𝑒

+ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑢𝑠 𝑜𝑑 𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑙𝑎 𝑎 𝑘 𝑛ě𝑚𝑢  

 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑜š𝑒 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑜š𝑒 ∶ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑙𝑎 

 

Tabulka 5: Letištní poplatky na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyň, zdroj dat:www.prg.aero 

PRG A319 A319neo B737-700 B737 MAX 7 

Maximální vzletová hmotnost [t] 75,50 64,00 70,08 72,32 

Přistávací poplatek [Kč] 15 504,00 13 365,00 14 495,88 14 917,73 

Kapacita [os] 156,00 160,00 149,00 172,00 

Poplatek za cestující [Kč] 90 480,00 92 800,00 86 420,00 99 760,00 

Pronájem přepážky [Kč] 101,00 101,00 101,00 101,00 

Hlukový poplatek [Kč] 973,95 825,60 904,03 932,93 

Stání [min] 40,00 40,00 40,00 40,00 

Stání u stojánky [Kč] 875,80 742,40 812,93 839,24 

Přistavení mostu [Kč] 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 

Stání na ploše [Kč] 724,80 614,40 672,77 694,27 

Autobus [Kč] 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 

Cena celkem u stojánky [Kč] 110 234,75 110 134,00 105 033,84 118 850,90 

Cena na osobu u stojánky [Kč] 706,63 688,34 704,93 690,99 

Cena celkem na ploše [Kč] 108 833,75 108 756,00 103 643,68 117 455,93 

Cena na osobu na ploše [Kč] 697,65 679,73 695,60 682,88 

 

Na pražském letišti jsou současné ceny následující: 

• Sazba pro MTOW 50–100 tun = 10 575 + 186 * (MTOW – 49) [Kč] 

• Poplatek za cestující = 580 * kapacita letadla [Kč] 

• Pronájem odbavovací přepážky = 101 [Kč/20 min] 

• Hlukový poplatek 2. kategorie = 12,90 * MTOW [Kč] 

• Stání u stojánky (ve dne) = 0,29 * čas stání v min * MTW [Kč] 

• Přistavení mostu = 2300 [Kč] 

• Stání na ploše (ve dne) = 0,24 * čas stání v min * MTW [Kč] 

• Autobus zajišťující přepravu cestujících po ploše = 525 [Kč/1 cestu] 
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V tabulce 6 je vypočítáno kolik letecký dopravce zaplatí za přistání a následné odbavení letadla 

na Letišti Charlese De Gaulla v Paříži. Výsledky jsou vypočítány podle stejných, výše 

uvedených rovnic. Všechny poplatky jsou počítány pro případ plně obsazeného letadla. 

 

Tabulka 6: Letištní poplatky na Letišti Charlese de Gaulla v Paříži, zdroj dat: www.parisaeroport.fr 

CDG A319 A319neo B737-700 B737 MAX 7 

Maximální vzletová hmotnost [t] 75,50 64,00 70,08 72,32 

Přistávací poplatek [Kč] 15 275,04 14 081,13 14 712,35 14 947,80 

Kapacita [os] 156,00 160,00 149,00 172,00 

Poplatek za cestující [Kč] 52 464,36 53 809,60 50 110,19 57 845,32 

Pronájem přepážky [Kč] 162,19 162,19 162,19 162,19 

Hlukový poplatek [Kč] 3 055,01 2 816,23 2 942,47 2 989,56 

Stání [min] 40,00 40,00 40,00 40,00 

Stání u stojánky [Kč] 7 773,48 6 589,44 7 215,44 7 448,95 

Stání na ploše [Kč] 502,53 425,98 466,45 481,55 

Cena celkem u stojánky [Kč] 78 730,08 77 458,59 75 142,64 83 393,82 

Cena na osobu u stojánky [Kč] 504,68 484,12 504,31 484,85 

Cena celkem na ploše [Kč] 71 459,13 71 295,13 68 393,65 76 426,42 

Cena na osobu na ploše [Kč] 458,07 445,59 459,02 444,34 

 

Na pařížském letišti jsou současné ceny následující: 

• Sazba pro MTOW 50–100 tun = 283,03 + 3,993 * MTOW [€] 

• Poplatek za cestující = 12,94 * kapacita letadla [€] 

• Pronájem odbavovací přepážky = 6,24 [€/h] 

• Hlukový poplatek 2. kategorie = 0,2 * Sazba pro MTOW 50–100 tun [€] 

• Stání u stojánky + přistavení mostu (ve dne) = 3,704 * MTW [€/10 min] 

• Stání na ploše + autobus (ve dne) = 0,064 * MTW [€/10 min] 

 

Pro přepočítání francouzských cen jsem použila kurz 1 € = 26 Kč. 

 

Většina letištních poplatků se odvíjí od maximální vzletové hmotnosti letadla. Proto je výhodné 

vlastnit buď lehčí letadlo, nebo letadlo s větší kapacitou, ovšem pouze za předpokladu že ji 

bude dopravce schopen naplnit a náklady se tak rozpočtou na více cestujících. Z těchto čtyř 

porovnávaných strojů vychází cena nejlépe pro Boeing 737 MAX 7 právě díky jeho kapacitě. 

Když ale přepočítáme výsledky na současnou obsazenost této linky, tedy 50 %, vyjde nám, že 

nejvýhodnější by měl být letoun Airbus A319neo. 
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Při průměrné spotřebě dnešních letadel, uváděné jako 3,5 l na 100 km a sedadlo, a ceně 

leteckého paliva, která se pohybuje okolo 9 Kč za 1 l vyjde cena leteckého paliva na trase 

Praha – Paříž na 269 Kč. Po připočtení nákladů na letištní poplatky v Praze i v Paříži vychází 

náklady na zpáteční cestu strojem Boeing 737 MAX 7 přibližně na 1 665 Kč v případě stání na 

ploše, stejně jako pro stroj A319neo. V případě 50% zaplněnosti letadla je to ale přibližně 

2 420 Kč pro Boeing 737 MAX 7 a 2 410 Kč pro Airbus A319neo. Při přepočtu na zaplněná 

místa je to pak úspora 400 Kč na let, což je při současné frekvenci letů 895 000 Kč za rok. 

 

Pokud je tedy letecký dopravce schopen naplnit celé letadlo, není rozdíl mezi 

Boeingem 737 MAX 7 a Airbusem A319neo na této trase příliš patrný. Pokud ale počítá s nižší 

obsazeností linky, vyplatí mu pořídit si raději Airbus A319neo. 

 

Pokud jde o srovnání starších strojů, náklady na zpáteční cestu jsou podobné pro Airbus A319 

i Boeing 737–700. Při úplném naplnění letadla vychází náklady na 1 695 Kč. Při 50% naplnění 

se pak náklady zvednou na 2 470 Kč. V porovnání starších a novějších generací vidíme 

možnost výrazného snížení nákladů. 
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6 BUDOUCÍ VÝVOJ 

Ze statistik IATA vyplývá, že v posledních 5 letech byl nárůst objemu cestujících přepravených 

letecky v rozmezí 5,2 % až 7,4 %. Jak předpovědi společnosti Airbus, tak společnosti Boeing 

předpokládají v příštích dvaceti letech nárůst letecké dopravy v průměru o 4,4 %, respektive 

4,7 %. Obě společnosti také predikují, že bude do roku 2036 dodáno leteckým společnostem 

kolem 35 000 nových letadel. [38] [39] [40] 

 

Nejvíce nových letounů přibude podle předpovědí v kategorii jednouličkových letadel středního 

doletu pro více než 100 cestujících, tedy letounů z rodin Airbus A320 a Boeing 737. V tuto 

chvíli je podíl takto velkých letadel ve flotilách aerolinií 64 %. V roce 2036 by to mělo být 

až 71 % počtu letadel. Ovšem protože jsou tato letadla levnější než větší dálková, měla by 

tvořit pouze 46 % celkové hodnoty flotil. Pro nárůst počtu jednouličkových letadel hovoří 

i prosperita nízkonákladových společností, které zpravidla větší stroje neprovozují. Rozmáhá 

se doprava point-to-point, tedy přímo z bodu do bodu. Stále více se využívají menší letiště, 

nebo letiště více vzdálená od center měst, na kterých je řidší provoz a mají menší přistávací 

a další poplatky. [38] [39] 

 

Z grafu 6, který znázorňuje předpověď složení dodaných letadel v letech 2016–2036 je patrné, 

že společnost Boeing je ve svých predikcích poněkud optimističtější než Airbus. 

 

Dělení letadel do jednotlivých kategorií je podle společnosti Boeing následující: mezi 

jednouličková letadla jsou započítávány rodiny Boeing 737, Airbus A320, dále COMAC C919, 

Bombardier CRJ–1000, Bombardier CS100 a CS300, Embraer 190 a 195; mezi malá 

Airbus Boeing

velká widebody letadla 1 406 3 160

malá widebody letadla 8 686 5 050

jednouličková letadla 24 807 29 530
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Graf 6: Předpověď složení dodaných letadel v rozmezí 2016–2036 
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widebody letadla spadají Boeingy 787–8 a 787–9, Airbus 350–900, celá rodina A330 

a Illyushin IL–96; jako velká widebody letadla jsou označena letadla Airbus A350–1000, A380, 

Boeing 787–10, Boeing 747-800 a rodiny Boeing 777 a 777X. Středně velká widebody letadla 

tak započítává spolu s velkokapacitními letadly. Společnost Airbus může vnímat rozdíl mezi 

menšími a většími widebody letadly odlišně, i proto se zřejmě tak liší podíl menších a větších 

widebody letadel v těchto dvou předpovědích, i když celkový součet widebody letadel se liší 

méně. [38] [39] 

 

Největším odbytištěm by měla být Asie. Je to trh s největší populací a současný rostoucí 

životní standart, růst hrubého domácího produktu a vízová politika tamních států napomáhají 

rozvoji dopravy a cestování. Navíc se v roce 2016 povedlo implementovat dohodu ASEAN 

(Sdružení národů východní Asie) o otevřeném nebi, která byla podepsána v roce 2009. Zvláště 

důležitými hráči na trhu jsou Čína, Indie a státy Perského zálivu, a to zejména proto, že v Indii 

i v Číně dochází k rozrůstání střední třídy a dochází tak k nárůstu počtu cestujících. Státy 

Perského zálivu mají výhodu ve svém strategickém umístění, ze kterého se dá doletět při 

výkonech dnešních letadel do většiny velkých měst na světě přímým letem. [38] [39] 

 

Na grafu 7 je vyobrazeno 20 největších trhů, respektive nejdůležitějších tras tak, jak 

předpokládá jejich vývoj v příštích dvaceti letech společnost Airbus. Největší nárůst cest je 

předpokládán v rámci vnitřních letů po Indii, dále v ose Blízký východ – Spojené státy 

americké, vnitřních letů v Číně a letů v rámci Asie. Z hlediska objemu ale budou nejdůležitější 

vnitrostátní lety v Číně, v USA, lety na trase západní Evropa – USA, či v rámci Evropy. [38] 

 

Graf 7: Nárůst objemu leteckých trhů do roku 2036, zdroj: [38] 
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Společnost Boeing předpokládá, že až 40 % letadel by v příštích dvaceti letech mělo být 

vyrobeno pro trhy jihovýchodní Asie. Dalších 40 % by mělo být vyrobeno pro trhy v Evropě 

a Severní Americe a zbylých 20 % produkce by pak mělo být pro státy Perského zálivu, Jižní 

Ameriku, Afriku a státy CIS, kam spadá Rusko a některé další státy bývalého Sovětského 

svazu. Pro Asii jako celek by tedy mělo být až 50 % světové produkce dopravních letadel. [39] 

 

6.1 Připravované novinky společnosti Airbus 

Ve fází výroby, anebo testování se teď nachází stroje Airbus A330–800neo, A330–900neo 

a A350–800. A350–800 je nejmenším členem rodiny širokotrupých letounů na dlouhé tratě 

A350. Letouny A330–800neo a A330–900neo jsou vlastně novými verzemi letounů A330–200, 

respektive A330–300. Mají nové motory s nižší spotřebou. Té napomáhají i nové winglety, 

které Airbus překřtil na „sharklets“. Jsou zvláštní hlavně v tom, že křídlo přechází plynule do 

wingletu oblou křivkou, nikoli ostrým úhlem, jak tomu bývá u jiných strojů. [20] 

 

Airbus dále představil projekt „Concept plane“ na kterém ukazuje směr, kterým by se měl ubírat 

další vývoj letadel vyvíjených touto společností. Patří tam delší letadla s užším průřezem, která 

budou lépe klouzat vzduchem. Dalším bodem jsou nové výrobní postupy. Ty se mají zefektivnit 

tak, aby se snížily náklady i dopad na životní prostředí. Navíc by mělo být používáno stále více 

kompozitních materiálů namísto kovových. Jejich výhody jsou hlavně v tom, že jsou lehčí 

a jednodušeji tvarovatelné. Další změnou by měly být větší dveře, které tak ulehčí a urychlí 

nástup a výstup cestujících. A všechny součásti letadla by měly směřovat k co nejmenší 

poruchovosti tak, aby bylo možné snižovat potřebu údržby na minimum a zvětšit tak prostor 

pro komerční užívání letadla. [41] 

 

6.2 Připravované novinky společnosti Boeing 

Společnost Boeing připravuje uvedení do provozu strojů 787–8 a nové generace rodiny 777 

s označením 777X. Stroj 787–8 je nejmenší z rodiny Dreamlinerů 787. Nová generace 777X 

je pak vylepšením rodiny 777 pomocí poznatků a technologií z tvorby 787. Má dojít k vylepšení 

a rozšíření kabiny, snížení spotřeby, či vybavení kokpitu dotykovými obrazovkami, které mají 

usnadnit pilotům zobrazování informací. [25] 

 

Další novinky zatím Boeing nepředstavil, ale ze současného trendu vyplývá, že i tato 

společnost se bude nadále držet zlepšování aerodynamiky letounů, snižování spotřeby i vlivu 

na životní prostředí, implementaci nových digitálních technologií, či zvyšování komfortu pro 

cestující. 
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6.3 COMAC 

Zajímavě do budoucího vývoje trhu s dopravními letadly může promluvit nový čínský výrobce 

letadel Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd, zkráceně COMAC. Zatím představil 

2 modely, C919 a ARJ21.  

 

ARJ21 je letoun pro regionální a krátké tratě s kapacitou 78–90 míst a doletem do 3 700 km. 

Je to první ryze čínský letoun, který obdržel potřebnou certifikaci k zahájení komerčního 

provozu, i když zatím jen v rámci Čínské lidové republiky. V tuto chvíli (srpen 2017) byly 

zákazníkům zatím dodány a nasazeny do provozu 2 stroje ARJ21–700. COMAC má 

objednávky na 413 dalších. [42] 

 

C919 je jednouličkový proudový letoun pro 158 až 168 cestujících a doletem až 5 555 km. 

Vloni, 25. 12. 2016, došlo k předání stroje testovacímu centru společnosti COMAC. K prvnímu 

úspěšnému letu tohoto stroje pak došlo 5. května 2017. V tuto chvíli eviduje COMAC 

objednávky od 24 zákazníků na 600 těchto strojů. Tento stroj je zachycen na obrázku 5. 

COMAC také v roce 2016 předvedl první model širokotrupého letadla, na jehož vývoji 

se společně podíleli inženýři z Číny a z Ruska. Letadlo má mít kapacitu 280 míst a dolet 

až 12 000 km. Je to letadlo, kterým chce COMAC cílit hlavně na domácí trh a na trh států CIS. 

Předpokládá se, že do 10 let by mělo být toto letadlo doručeno prvnímu zákazníkovi. [42] 

 

Bude zajímavé pozorovat, jestli tohoto nového výrobce budou akceptovat i letecké společnosti 

mimo Čínu. Samozřejmě za předpokladu, že obdrží další potřebné certifikáty k provozu 

i v dalších zemích. [42] 

Obr. 5: COMAC C919 
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7 ZÁVĚR 

Historie letecké dopravy se píše již 114 let, ale až její deregulace nastartovala její otevření pro 

širokou veřejnost. Přestože v novém tisíciletí zasáhly leteckou dopravu hned 3 zásadní 

negativní události (útoky 11. září 2001, epidemie SARS a ekonomická krize v letech           

2008–2009), dokázala se s nimi vyrovnat a díky inovacím a novým obchodním strategiím stále 

více prosperuje. Po deregulaci ve Spojených státech Amerických a později i v Evropské Unii 

se objevil nový obchodní model, takzvané nízkonákladové neboli Low-Cost letecké 

společnosti. Létání tak bylo zpřístupněno širokým vrstvám veřejnosti, čehož začaly využívat. 

Objemy přepravených cestujících i nákladu každoročně vzrůstá. Díky probíhajícím 

deregulacím v dalších státech a společenstvích se leteckým společnostem otevírá stále více 

možností. 

 

Výrobci dopravních letadel se více než zvyšování kapacit a výkonů začali věnovat snižování 

spotřeby a emisí letadel. Byly vyvinuty nové, úspornější motory či lépe obtékané winglety. 

Ke konstrukcím letadel začaly být používány ve větší míře kompozitní materiály, které jednak 

snižují náklady na výrobu, protože se lépe zpracovávají, a jednak jsou lehčí než kovové 

materiály, které se používaly dříve, takže ve výsledku jsou konstrukce letadel lehčí. Díky tomu 

má letadlo nižší spotřebu a tím pádem se mu zvýší dolet, nebo na stejnou vzdálenost uveze 

více nákladu. 

 

Poté, co byl představen projekt A380 byly prognózy takové, že budou stále žádanější letadla, 

která dokážou přepravit co nejvíce cestujících. Ovšem díky růstu nízkonákladových dopravců, 

požadavkům na nižší spotřebu, dopravnímu modelu point-to-point i současnému složení 

stárnoucích flotil, které budou potřebovat obnovu, jsou a zřejmě i nadále budou klíčovými 

produkty výrobců dopravních letadel jednouličková letadla se středním doletem s kapacitou 

kolem 200 pasažérů. V tuto chvíli tato kategorie tvoří 64 % provozovaných letadel a dle 

předpokladů by se jejich podíl mohl během dvaceti let zvýšit až na 70 %. Airbus i Boeing si 

jsou této skutečnosti dobře vědomi a oba tito výrobci představili nové, efektivnější generace 

svých oblíbených strojů z rodin A320 a 737. Stejně tak zareagoval nový čínský výrobce 

COMAC, jehož stroj C919 spadající do této velikostní kategorie ale teprve prochází 

testováním. 

 

Nejvíce progresivní se v současnosti jeví asijské trhy jako Čína a Indie, kde výrazně sílí střední 

vrstva společnosti, která ukrývá největší potenciál nových zákazníků leteckých společností. 

Tradičně silné v množství přepravených cestujících mají být i nadále Spojené státy americké 
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a Evropské státy, v posledních letech se pak jako důležití hráči ukázaly aerolinie států 

Perského zálivu, jimž nahrává jak dobrá geografická pozice, tak snadný přístup k ropě. 

 

V této práci jsem si dala za cíl popsat kritéria, podle kterých se letecké společnosti rozhodují 

o nákupu nových letounů. Potvrdily se mé předpoklady, že důležitou roli hraje velikost, dolet 

a kapacita letounu. Možná ještě důležitější jsou ale další aspekty, a to plánování flotily jako 

celku, podobnost nového stroje se stávajícími letadly letecké společnosti. Dopravce musí mít 

předem promyšleno na jakou trasu bude chtít nové letadlo nasadit a kolik strojů bude vlastně 

potřebovat. Do rozhodovacího procesu samozřejmě vstupují i další kritéria jako cena 

a vybavení stroje, které ale může být přizpůsobeno potřebám konkrétní letecké společnosti. 

Některé okolnosti ale nákupce ovlivnit nemůže. To je třeba vývoj ekonomiky, nebo 

enviromentální regulace. 

 

Dalším cílem bylo odhadnutí dalšího směru výroby dopravních letadel. Podle chování 

a předpokladů dvou největších producentů dopravních letadel jsem dospěla k závěru, že 

můžeme očekávat letadla se stále lepšími letovými vlastnostmi a zvyšujícím se komfortem pro 

cestující, ale hlavně s nižší spotřebou a menším negativním vlivem na životní prostředí. Tyto 

aspekty v současnosti ovlivňují nové návrhy více, než třeba zvyšování cestovní rychlosti, nebo 

zvyšování kapacity. 
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