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Bakalářská práce se věnuje analýze velkokapacitních letadel vybraných leteckých společností. 

Popisuje letecké společnosti, jejichž flotily zahrnují i velkokapacitní letadla. Zaměřuje se na 

druhy velkokapacitních letadel, v jakém složení se nachází v letadlových parcích a na jakých 

vzdálenostech tyto letadla operují. Cílem práce je vývoj velkokapacitních letadel za posledních 

pět let a jejich současné využití.  
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Bachelor thesis deals with operational analysis of large-capacity aircraft of selected airlines. 

Describing airlines whose fleets include large-capacity aircrafts. It is focused on types of     

large-capacity aircrafts, in which composition they are in fleets and the distances that these 
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1 Úvod 

Trh letecké dopravy se neustále mění. To nutí letecké společnosti zlepšit své úrovně služeb, 

aby si udrželi nebo posílili svou stávající pozici. Letecké společnosti musí myslet na naplnění 

kapacity letadel na daných letech, pohodlí a zájmy cestujících a zároveň musí plnit provozní 

požadavky a při tom dosahovat zisku. V dalších dvou desetiletí se očekává až dvojnásobný 

nárůst zájmu o leteckou dopravu s průměrným ročním růstem 3,8 % a společnosti v souvislosti 

s tímto nárůstem musí flexibilně reagovat na zvýšení kapacity jejich flotil. Letecké společnosti 

se musí zároveň řídit tím, jaký druh letadla a jakou službu chtějí nabízet. Flotila společnosti by 

měla být naplněna takovými letadly, které vyhovují jejím požadavkům na vzdálenost, kapacitu 

a ostatním důležitým aspektům, které zvýší její efektivnost a působení na trhu. Požadavek 

letecké dopravy je přímo ovlivněn trvale se měnícími podmínkami na trhu leteckých 

společností a ty by měly reagovat na změny a nabízet odpovídající kapacitu co nejrychleji.  

Letecká doprava patří mezi nejmladší dopravní obor a zájem o ni je stále větší. Hustota její 

sítě každým rokem roste, a tak je plně využívána po celém světě. Výhodou letecké dopravy je 

snadnější a rychlejší přístup do míst, kde to je pozemní dopravou obtížné. Letadla jsou 

schopna vyvinout stále větší cestovní rychlost a díky velkokapacitním letadlům lze přepravit 

více cestujících a zboží. [5] 

Bakalářská práce se zabývá analýzou provozování velkokapacitních letadel. Cílem analýzy 

bylo zjistit, jak se vyvíjí počet velkokapacitních letadel ve flotilách leteckých společností. 

Letecké společnosti vybrané pro analýzu: 

• Emirates  

• British Airways 

• Lufthansa Group 

• KLM Royal Dutch Airlines 

• Turkish Airlines 

• Delta Air Lines 

• Singapore Airlines 

• Qatar Airways  

Typy velkokapacitních letadel byly definované na základě jejich kapacity, uspořádání sedadel, 

délky doletu a typu pohonu. Hlavním zdrojem pro analýzu byly dostupné výroční zprávy 

jednotlivých společností za posledních 5 let.  
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2 Velkokapacitní letadlo 

Velkokapacitní letadla spadají do spousty kategorií dopravních letounů. Následující kapitola 

se věnuje popisu velkokapacitních letadel, dělení dopravních letounů a velkokapacitním 

letadlům vybraných pro tuto analýzu.  

2.1    Dopravní letoun 

Dle definice ICAO můžeme dopravní letoun definovat jako letadlo s pevnými nosnými 

plochami. Kdy letadlo je zařízení, které je schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře 

z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Funkcí letounu je převoz 

cestujících nebo nákladu. [3] Dopravní letoun můžeme dělit dle několika kritérií. 

• Podle délky doletu 

o Letadla na krátké tratě – letadla s doletem do přibližně 1000 km 

o Letadla na střední tratě – letadla s doletem 1000 až 3000 km 

o Letadla na dlouhé tratě – letadla s doletem delším než 3000 km 

• Podle velikosti  

o Aerotaxi – 3 až 10 cestujících 

o Malá dopravní letadla – 10 až 30 cestujících 

o Střední dopravní letadla – 30 až 100 cestujících 

o Velká dopravní letadla – 100 až 200 cestujících 

o Velkokapacitní letadla – nad 200 cestujících 

• Podle uspořádání sedadel 

o Úzkotrupé letouny – s 1 uličkou 

o Širokotrupé letouny – se dvěma uličkami 

• Podle druhu motorů 

o Vrtulová letadla 

o Turbovrtulové letadla 

o Proudové letadla 

• Ostatní dělení [4] 

2.2   Velkokapacitní letadlo  

V letecké dopravě neexistuje oficiální definice pro velkokapacitní letadlo. Neoficiální definice 

pro velkokapacitní letadla uvádí, že to jsou letadla s počtem sedadel nad 200 nebo to jsou 

pouze dálková letadla. Za velkokapacitní letadla mohou být považovány také širokotrupé 

letouny, které mají dvě nebo tři uličky. Jejich dolet je typicky mezi 9 000 – 13 000 km, 

v extrémních případech až 18 000 km. Pro analýzu provedenou v této práci byly pod 

velkokapacitní letadlo zařazené letadla, které mají všechny uvedené vlastnosti. Masovými 



 

 

výrobci velkokapacitních letadel jsou francouzská společnost Airbus, americká společnost 

Boeing. Mezi klasická velkokapacitní letadla se řadí A380, A350, A340, A330, B747, B777, 

B787 a B767.  

Počty spojení, které létají mezikontinentálně mají dostatečný potenciál pro naplnění 

velkokapacitních letadel. Jejich dolet se vztahuje pouze na omezená letiště, které mají 

přizpůsobené přistávací dráhy a místo pro odbavení tak velkých letadel. Síťoví dopravci se 

proto snaží zavést pravidelnou přepravu, kde velkokapacitní letadla létají dálkové lety a poté 

na ně navazuje síť střednětraťových či regionálních letů. Ty jsou zajištěny buď stejným 

dopravcem, dceřinými nebo franšízovými společnostmi, či code sharovými partnery. Jestliže 

se nejedná o žádnou z těchto spoluprací, jsou v koncovém bodě zajištěny sítě linek dopravců, 

kteří nejsou partnery na základě obchodních smluv. Díky těmto vztahům vznikli v minulosti 

globální aliance leteckých dopravců, do kterých každým rokem přibývá více dopravců, zemí a 

destinací po celém světě. Velkokapacitní letadla propojovala v minulosti jedním letem několik 

destinací často i bez obchodních práv na mezilehlých úsecích. V současné době na trhu 

operuje mnoho nízkonákladových společností, které nabízejí velmi nízké ceny přepravy a 

vytváří hustou síť přímých linek. [5] 

Pro letecké společnosti je mnohdy výhodný jiný způsob zvýšení kapacity na daných tratích, a 

tak mohou využívat mnoho smluv o obchodních spoluprací. Společnosti mohou velkokapacitní 

letadla vlastnit, nebo je mohou pořídit jiným způsobem, jako je například operativní nebo 

finanční leasing. Díky těmto možnostem pořízení mohou mít atraktivní a mladý letadlový park.  

2.3   Způsoby pořízení velkokapacitních letadel [5] 

Způsoby, kterými si může letecká společnost pořídit letadla pro provoz své činnosti jsou 

v zásadě dva. Letadlo může být opatřeno do flotily nákupem, nebo je potřebná kapacita 

rozšířena pronájmem od jiného dopravce nebo pronajímatele, který drží nad svým letadlem 

kompletní provozní kontrolu. Při nákupu letadla nemusí být pravidlem, že letecký dopravce je 

jeho pravým majitelem. V případě pořízení letadla do své flotily je zapsáno dopravcem ve svém 

letadlovém parku a je zaregistrováno v leteckém rejstříku země dopravce. Vlastník musí 

dodržovat nad letadlem operační a kompletní technickou kontrolu. To znamená, že 

provozovatel obsluhuje letadlo pouze vlastním, náležitě kvalifikovaným personálem dopravce 

nebo osobami jasně schválenými dopravcem. Způsoby pořízení letadel do flotily mohou být 

tři: 

• Letadlo ve vlastnictví provozovatele 

• Finanční leasing 

• Operativní leasing  
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2.3.1 Letadlo ve vlastnictví provozovatele [5] 

Možnost pořízení letadla do svého letadlového parku může dopravce provést nákupem, nebo 

splatit finanční leasing. Nákup letadla není finančně snadné, a tak mohou dopravci pořídit 

letadlo pomocí úvěru. Po koupi letadla je společnost povinna udržovat letadlo provozu 

schopné a zajišťovat dle svého časového plánu údržby a udržet letadlo v provozu a manipulaci 

s letadlem dle správných postupů, které jsou předepsané národními předpisy. Národní 

předpisy apelují na kvalitu, bezpečnost a způsobilost zaměstnanců, kteří mají letadlo na 

starost a udržují ho. Letadla pořízená nákupem do flotily musí dopravci zaregistrovat 

v domovské zemi. Po splnění všech náležitostí při nákupu záleží pouze na dopravci, jakými 

platebními nástroji bude zajišťovat provoz a údržbu letadla. Dopravci mohou s letadly 

nezávisle nakládat. Mohou nabídnout letadlo k odkupu či využít při žádosti o půjčku k zajištění.    

2.3.2 Finanční leasing [5] 

Finanční leasing znamená nájem letadla s následným odkoupení do své flotily. Předmět půjčky 

je samo letadlo. Letadlo patří po celou dobu splácení leasingu leasingové společnosti. 

Společnost má tak po celé období splácení dohled nad zacházením s letadlem, případně se 

snaží zamezit rizikům poškození letadla. Po splacení finančního leasingu, kdy doba trvání 

může být standardně mezi 10 až 20 lety, přechází do majetku letecké společnosti. Po dobu 

trvání, kdy je majitelem leasingová společnost trvá na dodržování všech předpisů ze strany 

provozovatele v oblasti provozuschopnosti letadla a smí požadovat po provozovateli daný 

způsob nakládání s letadlem, servis letadel, pojištěním atd. Částka, kterou splácí provozovatel 

leasingové společnosti se skládá z jistiny a úroku a může být hrazena měsíčně či čtvrtletně.  

2.3.3 Operativní leasing [5] 

Operativní leasing, jinak taky operativní pronájem, „dry lease“ či suchý pronájem. Jedná se o 

obdobnou, ale jednodušší formu pořízení letadla než finanční leasing. Jednoduchost pořízení 

vychází z toho, že po uplynutí doby splácení zůstane majetkem leasingové společnosti. 

Provozovatel musí plnit podmínky leasingové společnosti co se týče provozuschopnosti letadla 

a po uplynutí vrátí letadlo, které může být nabídnuté jiné letecké činnosti. Pro uchování 

hodnoty letadla jsou stanoveny mezi provozovatelem a leasingovou společností finanční 

částka na údržbu. Vzhledem k tomu, že letadlo je po celou dobu vlastněno leasingovou 

společností, je v jejím zájmu uchovat letadlo v dobrém stavu a finančně tak přispívat na jejich 

opravy na rozdíl od finančního leasingu, kde po uplynutí doby splácení zůstane letadlo ve 

vlastnictví provozovatele. Důležitou součástí je, v jakém stavu a za jakých podmínek bude 

letadlo dodáno nájemci a stejně tak za jakých podmínek bude letadlo vráceno.    

 



 

 

2.3.4 Druhy velkokapacitních letadel pro analýzu  

o Airbus 

▪ A380-800 

▪ A330-300 

▪ A340-600 

▪ A350-900 

o Boeing 

▪ B747-400 

▪ B777-200 

▪ B777-300 

▪ B787-8 

• Airbus 380–800  

Airbus A380-800 je největším dopravním letadlem na světě. Je to dvoupodlažní, čtyřmotorový 

proudový letoun s širokým trupem. A380 byl postaven jako přímý konkurent firmy Boeing 

v sektoru dopravních letounů. Pojme přes 500 pasažérů, ale maximální obsazení je přes 800 

cestujících. V letadle se nachází dvě podlaží, ve kterých nabízí komfort první, business a 

ekonomické třídy. Bylo vyrobeno 195 strojů, které slouží 13 společnostem: Singapore Airlines, 

Emirates, Quantas, Air France, Lufthansa, Korean Air, China Southern Airlines, Malaysia 

Airlines, Thai Airways, British Airways, Asiana Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways. 

Největším odběratelem toho typu letadla je však společnost Emirates. Jeho maximální 

vzletová hmotnost je 575 tun a maximální objem paliva je 320 000 l. Délka letadla je 72,72 m, 

šířka kabiny je 6,54 m, rozpětí křídel je 79,75 m a výška letadla 24,09 m. [6,7] 

• Airbus 330–300 

Širokotrupé, dvoumotorové, velkokapacitní dopravní letadlo se dvěma uličkami, určené pro 

střední a dlouhé tratě. Firma Airbus vyrobila a dodala ke konci roku 2009 na trh více než 650 

těchto strojů. Letadlo dokáže přepravit od 277 do 440 pasažérů a jeho dolet činí 11 750 km. 

Rozměry tohoto letadla jsou 60,30 m rozpětí křídel, 63,66 m délka letadla a 16,79 m výška. 

Jeho maximální vzletová je a hmotnost je 242 tun. Airbus A330-300 a Airbus A340 jsou 

skoro totožné, protože byli vyvíjený ve stejné době, ale liší se počtem pohonných jednotek. Je 

považováno za nejtišší letadlo na obloze. Airbus A330-300 je nástupcem prvního modelu 

Airbusu A300, kdy převzal stejný nos a kokpit. Letadlo využívá digitální řídící systém fly-by-

ware. Pro stálý zájem o tento typ letadla společnost každý rok investuje peníze pro vylepšení, 

snižuje hmotnost letadla pro větší výdrž, vylepšuje motory apod.  [6,7] 
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• Airbus 340–600 

Airbus A340-600 je čtyřmotorový velkokapacitní širokotrupý dopravní letoun s dálkovým 

doletem. Jedná se o největší model z rodiny A340 s celkovou délkou 75,35 m. Výška letounu 

je 17,93 m a celkové rozpětí je 63,45 m. Jeho konstrukce je totožná s modelem A330, který 

má o 2 motory méně. Airbus A340-600 dokáže přepravit okolo 350 cestujících, ale maximální 

počet může být až 475. První let byl uskutečněn v roce 2001 a jeho pravidelná linka byla 

zahájena v roce 2002. Je delší o 10 m, než je základní verze A340 a je tak nejdelším 

dopravním letadlem na světě. Letadlo je využíváno jak v obchodních, tak i podnikových a 

vládních činnostech. Dolet letadla je 14 450 km a maximální vzletová hmotnost činí 380 tun. 

[7,8] 

• Airbus A350 – 900 

Airbus A350-900 je první model letadla v sérii A350. Je to dvoumotorové proudové, širokotrupé 

letadlo, které je určeno pro střední, dlouhé i ultra dlouhé cestování, jelikož nabízí zvýšenou 

kapacitu palivové nádrže. Může tak letět v kuse až 19 hodin. Do letadla se vejde 325 pasažérů 

ve třech cestovních třídách. Trup letadla je postaveno z karbonových vláken, díky kterým má 

letadlo nižší spalování paliva, snadnější údržbu a zvýšenou odolnost vůči korozi. Celková 

délka letadla je 66,80 m, výška je 17,05 m a rozpětí 64,75 m. Maximální dolet letadla je až 

15 000 km a maximální vzletová hmotnost činí 280 tun. Představuje konkurenci Boeingu B787. 

První let byl uskutečněn v roce 2013. [7] 

• Boeing 747–400 

Letadlo americké společnosti Boeing bylo do roku 2005 považováno za největší letadlo na 

světě. Jedná se o širokotrupé, čtyřmotorové letadlo na dlouhé vzdálenosti. První let byl 

uskutečněn v roce 1988. Boeing 747–400 pojme maximálně 660 cestujících, ale typicky je 

v letadle okolo 400 až 500 míst k sezení ve 2-3 třídách. Díky jeho horní kabině se mu nazývá 

„Jumbo Jet“. Rozpětí křídel boeingu 747–400 je 64,40 m, délka letadla je 70,90 m a výška je 

19,40 m. Je to první velkokapacitní letoun se dvěma palubami. Boeing 747–400 má čtyři 

proudové motory. Dolet letadla je 13 450 km a maximální vzletová hmotnost letadla je 396 tun. 

Díky vysokému obtokovému poměru (tzv. dmychadlovému motoru) vydává menší hluk. 

Letadla 747 jsou hojně využívána v nákladní dopravě. [6] 

• Boeing 777–200 

Boeing 777-200 je dvoumotorový, proudový dálkový letoun s širokým trupem. Do letounu se 

vejde přes 300 cestujících dle konfigurace ve třech třídách. Rozpětí křídel letounu je 60,90 m, 

délka letadla je 63,70 m a výška je 18,50 m. Společnost boeing chtěla vyrobit letadlo, které 

bude mít kapacitu menší než B747 a dvoumotorový Boeing 767. Zprvu to mělo být letadlo 



 

 

třímotorové. V roce 1994 se jednalo o největší dvoumotorový letoun světa, s trupem přesně 

kruhového průřezu šířky 6,2 m. Jde o první dopravní letadlo světa kompletně navržené za 

pomoci počítačových systémů. Letadlo 777-200 je řízeno digitálním řídícím systémem fly-by-

ware. Datum prvního letu byl v roce 1994 prvním provozovatelem byla společnost United 

Airlines. Maximální dolet verze B777-200 je 9 500 km a maximální vzletová hmotnost dosahuje 

247 tun. [6] 

• Boeing 777–300  

Boeing 777–300 je dálkový, širokotrupý letoun s dvěma proudovými motory, který začal létat 

v roce 1998. Jedná se o prodlouženou verzi letadla 777–200. V letadle se nachází přes 300 

míst k sezení, které jsou rozděleny dvěma uličkami. Mezi charakteristické rysy patří proudové 

motory s největším průměrem na světě, šest kol na každém ze dvou hlavních podvozků a 

kruhový průřez trupu. Boeing 777–300 je nejdelší dvoumotorové letadlo na světě. Jedná se o 

první fly-by-wire letadlo od Boeingu (systém umožňující ovládání letounu pomocí digitálních 

systémů) a je to také první stroj konstruovaný pomocí počítačové technologie. Od roku 2004 

se prodává ve vylepšené verzi 777–300ER, která má rozpětí křídel na obou stranách delší o 

přibližně 2 metry a snížilo tak spotřebu letadla oproti původní verzi o 1,4 %. Rozpětí křídel 

letadla boeing 777–300 je 64,80 m, délka je 73,90 m a výška je 18,50 m. Dolet letadla je více 

než 11 135 km a maximální vzletová hmotnost je 299 tun. [6]  

• Boeing 787-8 Dreamliner 

Boeing 787-9 je dvoumotorové, širokotrupé, středně velké letadlo, do kterého se vejde přes 

300 cestujících. Rozměry letounu jsou 60,00 m rozpětí křídel, 56,70 m délka letadla a výška 

je 16,90 m. Historie Dreamlineru je poměrně dlouhá, kdy americký Boeing oznámil tehdy tento 

typ letadla jako nástupce B767 s vyšší cestovní rychlostí těsně pod hranicí rychlosti zvuku 

s cílem výrazného zkrácení doby letu na extrémně dlouhých letech. Vývoj toho letadla vznikl 

už v 90. letech, kdy jeho název zněl přes Sonic Cruiser, 7E7 až po Dreamliner. Dolet tohoto 

letadla je více než 13 620 km a maximální vzletová hmotnost je 219 tun. [6, 9] 
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3 Vývoj globální letecké sítě 

Globální letecká síť se každým rokem zvětšuje a síť je čím dál hustější. Nové trasy 

velkokapacitních letadel jsou však omezená, z důvodu náročnosti letadla na přistávací dráhy 

a stání na letišti. Propojení globální letecké sítě je efektivnější díky dvou či více společností na 

základě smlouvy o společném provozu, nebo globální aliance.  

3.1 Smlouvy o obchodní spolupráci 

Smlouvy jsou důležitou součástí každé společnosti. Díky nim mohou využívat služby jiných 

dopravců na základě vzájemné dohody, která je smluvně zajištěná a mohou tak proniknout na 

jiný trh snadněji než vlastními silami. Jinak je lze také jmenovat jako smlouvy o společném 

provozu. Jedná se o smlouvy velmi významné v dnešní letecké dopravě, které jsou předmětem 

dvou či vícestranných dohod. Společnosti mohou spolu fungovat na základě dohodnutých 

smluv nebo na základě leteckých aliancí.  

3.1.1 Code share 

Označení linek Code Share umožňuje letecké společnosti pod svým jménem a kódovým 

označením prodávat na trhu letecké dopravy služby, které jsou realizovány jinou leteckou 

společností. To znamená, že jeden let je označen dvěma kódy.  Code share umožňuje letecké 

společnosti udržovat svoji přítomnost na trzích, kam vlastním letadlem skutečně nelétá, proto 

je možné, že letecká společnost produkuje zisk z letů, které nejsou provozovány jejich letadly. 

Zároveň je možné, že letecká společnost uvolní místo ve svém letadlovém parku a získá tak 

větší zisk za místa ve svém letadle, než kdyby nebyli pronajaty jiným společnostem. Díky code 

share se udržují společnosti stále na trhu a provozují linky s vyšší frekvencí, než by vlastními 

prostředky zvládli. [10, 11] 

3.1.2 Block space smlouva 

Jedná se o jednodušší formu spolupráce dvou společností při letu jednoho fyzického letadla. 

Znamená to, že jedna společnost od druhé koupí číst kapacity na jedné její lince, a tuto 

kapacitu označuje a prodává jako svou vlastní. [11] 

Rozdíl mezi code share a block space znamená, že smlouvy code share mají u společnosti, 

která vlastní letadlo pružnou kapacitu. Tzn. mění se počet zakoupených sedadel. Smlouvy 

block space mají pevně stanovené kapacity/počty sedadel. Jestliže daná společnost neprodá 

místa k sezení, provozující partner může kapacitu prodat sám. 

3.1.3 Franchising 

Jedná se o spolupráci dvou nezávislých dopravců, které poskytují právo na použití jména a 

obchodních známek většího, zavedeného dopravce neboli franšízora, menšímu dopravci za 

úplatek. Menší společnost převezme služby, které patří franšízorovi. Její služby na palubě, 



 

 

uniformy, rezervační systém a zároveň tak přebírá identitu větší společnosti. [5] Způsoby 

fungování, které společnosti zůstávají stejné jsou letištní sloty, vlastní provozní povolení, 

přepravní práva a ručí za způsobené škody. Výhodou pro větší společnosti je rozšíření sítě 

s minimálním rizikem, zajištění přípojové přepravy a rozšíření firemní identity na nový trh. [11]  

3.2 Letecké aliance 

Aliance globalizuje a propojuje nabídky společností. Globálně pokrývají trh po celém světě 

skupinou dopravců, z kterých každý poskytuje své služby v určité části světa. Posilují 

ekonomické váhy a konkurenceschopnost sdružených leteckých společností. Společnosti 

musí koordinovat letové řády a harmonizovat kapacity nabízené na linkách do hlavních 

destinací. [11] 

3.2.1 Star Aliance 

V roce 1997 založilo 5 států Star Alianci jako první alianci na světě. Členské státy spolu 

spolupracují a nabízí bezpečné propojení napříč světem. V současnosti největší aliance má 

28 členských států. Její sídlo se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu, kde řídí 

aktivity celé aliance. Společnosti, které jsou členy létají do 1317 destinací 

ve 193 zemí. Součástí Star Aliance jsou také spolčenosti Turkish Airlines, Singapur Airlines a 

Lufthansa. [12] 

 

3.2.2 Sky Team 

Aliance Sky Team vznikla v roce 2000 a sídlí v Amsterdamu v Nizozemsku. Součásti aliance 

je 20 členských leteckých společností, které létají do 1074 světových destinací ve 177 zemích. 

Zakládajícími společnostmi byli Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines a Korean Air. Do 

aliance vstoupila v roce 2001 i česká aerolinka Czech Airlines. Součástí je také Delta Air Lines 

a KLM. [13] 

 

3.2.3 Oneworld 

Třetí a poslední aliancí, která sdružuje letecké společnosti je oneworld. Oneworld byla 

založena v roce 1999 čtyřmi společnostmi, kterými jsou American Airlines, British Airways, 

Cathay Pacific a Qantas. Aliance má nyní 14 členů, kteří létají do 1 016 destinací ve 161 

zemích. Jejím sídlem je město New York v USA. Do této aliance spadá kromě zakládající 

společnosti British Airways také Qatar Airline a spousta dalších. [14] 
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4 Analýza využívání velkokapacitních letadel v provozu 

Cílem analýzy je zjistit, jak se vyvíjel počet velkokapacitních letadel ve flotilách jejich největších 

provozovatelů. Práce je zaměřena na složení letadlových parků leteckých společností od roku 

2013 po současnost a jejich využitelnost oproti malokapacitním letadlům. Součástí analýzy je 

rozbor tras jednotlivých letadel a hustoty jejich letových sítí. Analýza bude provedena na 8 

klasických společnostech s velkými letadlovými parky. 

4.1 Metoda analýzy 

Pro analýzu velkokapacitních letadel bylo potřeba zjistit, jak velký letadlový park (vztažený 

pouze na velkokapacitní letadla) vybrané společnosti mají, jaké jsou jejich cílové destinace a 

jaké vzdálenosti dané trasy dosahují. Vybrané společnosti jsou rozmístěné po 3 kontinentech, 

a to v Americe, Evropě a Asii. Dle dostupných informací jednotlivých leteckých společností šlo 

u většiny typů letadel zjistit, kam a jaké vzdálenosti létají. Jednotlivé vzdálenosti byli 

analyzovány pouze u aerolinek, které jsou předmětem této práce. Porovnání letových sítí 

s předešlými roky lze analyzovat pouze u majoritních společností, které mají dostupné 

informace.  

Všechny grafy uvedené v analýze jsou vypracovány na základě dostupných výročních zpráv 

jednotlivých společností. V grafech jsou také uvedeny pouze letadla, která jsou předmětem 

této analýzy. Je tedy možné, že jejich flotila obsahuje více velkokapacitních letadel, které lze 

vidět v grafu číslo 2.  

4.2 Velkokapacitní letadla v provozu 

V letadlových parcích dopravců se vyskytuje několik druhů velkokapacitních letadel. 

Z uvedených grafů lze zjistit, kolika letadly jednotlivé společnosti disponují a kolik druhů 

velkokapacitních letadel se v jejich parku nachází. V grafu jsou uvedeny data z roku 2016, ze 

kterých lze vyčíst, že nejvíce velkokapacitních letadel má společnost Emirates. 



 

 

 

Graf 1: Množství velkokapacitních letadel ve flotilách dopravců [autor] 

 

V grafu číslo dvě, je vidět počet typů velkokapacitních letadel v letadlových parcích. Typově 

nejširší letadlový park dosahuje až 10 různých typů letadel, který má na svém kontě americká 

společnost Delta Air Lines. V jejím parku se nachází různé typy velkokapacitních letadel, mezi 

které patří také druh ER – extended range, neboli letadla s větší maximální vzletovou 

hmotnost. Díky tomu mají vyšší kapacitu palivových nádrží a tím dosahují delší dolet. [15] 

 

Graf 2: Počet druhů velkokapacitních letadel ve flotilách dopravců [autor] 

 

4.3 Vybrané letecké společnosti 

Analýza byla provedena pro velké letecké společnosti, které velkokapacitní letadla provozují. 

Podle autorů Dožić a Krnić, kteří rozdělili aerolinie do 3 kategorii, je velká letecká společnost 

150

106

71

87

6586

139

244

Delta Air Lines Singapore Airlines Lufthansa Group Turkish Airlines

KLM Qatar Airways British Airways Emirates

10

7

7

4

7

5

7

4

Delta Air Lines Singapore Airlines Lufthansa Group Turkish Airlines

KLM Qatar Airways British Airways Emirates



 

21 
 

ta, která má ve své flotile 100 a víc letadel. [1] Výběr společností pro analýzu byl proveden 

podle této kategorizace. 

4.3.1 Emirates 

Letecká společnost Emirates zahájila provoz 25. října 1985 na lince z Dubaje. Svůj provoz 

odstartovala dvěma pronajatými letadly – Boeingem 737 a Airbusem 300 B4. Společnost se 

každým rokem rozrůstala a létala do nových destinací, a přestože první roky nebyli zcela 

úspěšné a ztrátové, vypracovali se v jednu z nejlepších aerolinií na světě. Hlavním cílem je 

dodržování nejvyšších standardů kvality. Největšími konkurenti jsou společnost Etihad Airwas 

a Qatar Airways. Dubajská vláda ke společnosti po úvodní investici začala přistupovat jako ke 

zcela nezávislé obchodní jednotce, který vedl k dnešnímu rozkvětu společnosti. Společnost 

má zapotřebí mít prvenství v poskytovaných službách, které patří k nejlepším v oboru. 

Společnost má ve své flotile více než 260 letadel a létá do více než 155 destinací ve více než 

80 zemích po celém světě. Létá do šesti kontinentů. Společnost Emirates je největším 

provozovatelem letadel A380 a Boeing 777 na světě. [16, 17] Letadla pořízená do letadlového 

parku jsou z 57 procent financovány operativním leasingem a z 43 procent byli financovány 

půjčkou nebo finančním leasingem. V roce 2014 přepravila Emirates 44,5 cestujících a 2,25 

milionů tun nákladu. Není členem žádné aliance a uvádí, že je dostatečně silná a samostatná 

i bez spolupráce na základě smluv s jinými aeroliniemi. [18] 

• Letadlový park Emirates 

Společnost Emirates využívá převážně velkokapacitní letadla na dálkové lety. Všechny lety 

jsou provozovány z domovského letiště v Dubaji do celého světa. Vzdálenosti se pohybují 

v rozmezí stovek až tisíců kilometrů. Emirates je největším provozovatelem letadel typu A380-

800. Nejvíce používaným letadlem je Boeing B777-300ER. V obou případech je vidět, že jejich 

množství ve společnosti každým rokem stoupá, což se nedá říci o úzkotrupých letadlech. 

V letadlovém parku se nachází pouze jedno letadlo s malou kapacitou typu A319, které je 

využíváno pro charterové lety.  



 

 

 

Graf 3: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti Emirates [autor s použitím 18] 

 

Společnost Emirates létá výhradně s velkokapacitními letadly, a tak poměr s letadly malé 

kapacity je téměř 100 procent. Ve společnosti se nachází více než 265 letadel a v porovnání 

s rokem 2013 je vidět, že letadlový park společnosti se stále zvětšuje. Jeho objem se navýšil 

přibližně o 20 procent. Díky pořízení letadel na operativní či finanční leasing udržuje 

společnost svou flotilu mladou. 

 

Graf 4: Porovnání letadlového parku v letech 2013 a 2017 [autor s použitím 18] 

 

• Letecká síť Emirates 

Při pohledu na síť destinací společnosti Emirates v letech 2013 a 2017 nelze vidět velký rozdíl. 

Své linky však rozšířila o destinace v Jižní Americe, západní Africe a Nový Zéland. Největší 
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hustota letů je patrná na Evropský kontinent. Poměrně všechny lety jsou provozovány 

z domácího letiště v Dubaji.  

Na mapě z roku 2013 lze vidět lety mezinárodní, označené modrou barvou, regionální, zelenou 

barvou a vnitrostátní, s červenou barvou.  

 

Obrázek 1: Letová síť společnosti Emirates z roku 2013 [19] 

 

Mapa z roku 2017 obsahuje pouze místa destinací, kam Emirates létají, ale rozdíl se starou 

letovou sítí je zde patrný.  

 

Obrázek 2: Letová síť společnosti Emirates z roku 2018 [20] 

 

 

 

 



 

 

4.3.2 British Airways 

British Airways jsou národní aerolinky Velké Británie a zároveň jedna z největších leteckých 

společností na světě. Aerolinka vznikla v roce 1972, kde došlo ke sloučení dvou britských 

leteckých přepravců British Overseas Airways Corporation (BOAC) a British European Airways 

(BEA). Společnosti British Airways založila dlouhodobý plán na modernizaci letadlového 

parku, vylepšení způsobu odbavování cestujících, průběžné zvyšování kvality palubních a 

dalších služeb i jejich rozšiřování a tomu odpovídající rozvoj a modernizaci infrastruktury a 

dalších oblastí. Základna společnosti je na londýnském letišti Heathrow, kde má vyčleněný 

terminál 5. Mezi domovská letiště dnes patří i London Gatwick a London City. Jejich flotila činí 

přes 220 letadel značky Airbus a Boeing a letá do 150 destinací na všech kontinentech. [16] 

Do dlouhodobého majetku společnosti patří 88 procent velkokapacitních letadel a 12 procent 

letadel pořízených na operativní leasing. Ročně přepraví mezi 30 a 40 milióny pasažérů. British 

Airways je spolu s American Airlines a Canadian Airlines zakládajícími členy světové letecké 

aliance Onewold. [21]  

• Letadlový park British Airways 

V letadlovém parku společnosti British Airways můžeme najít mnoho druhů velkokapacitních 

letadel od společností Airbus i Boeing. Dle výsledků v grafu lze vidět, že společnost v roce 

2013 vlastnila velké množství boeingu B747-400, které za posledních 5 let klesají a zároveň 

zde přibývají letadla od francouzské společnosti Airbus A380-800.  

V grafu se nachází velkokapacitní letadla vybrané pro tuto analýzu. 

 

Graf 5: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti British Airways [autor s použitím 

21] 
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Přestože bychom mohli v poslední době říci, že velkokapacitní letadla jsou stále více v oblibě, 

u British Airways můžeme vidět, že jejich počet klesá. V porovnání s rokem 2013 klesl počet 

velkokapacitních letadel o 4,2 %.  

 

Graf 6: Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém parku British Airways 

v roce 2017 [autor s použitím 21] 

 

V porovnání velkokapacitních i malokapacitních letadel z roku 2013 a 2017 je vidět rozdíl 

v poklesu velkokapacitních letadel a nárůst letadel s malou kapacitou.   

 

Graf 7: Porovnání letadlového parku British Airways v letech 2013 a 2017 [autor s použitím 

21] 
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• Letová síť 

Síť linek, které jsou vedeny z domovského města společnosti British Airways v Londýně je 

pouze z roku 2017. Síť z roku 2013 je nedohledatelná. Ze sítě z roku 2017 lze vidět, že důležité 

trasy z Evropy vedou na západ. Nejdelším letem, který provozuje tento dopravce je z Londýna 

do Sydney v Austrálii, kam léta přímým letem, nebo letí přímým letem do Kuala Lumpur 

v Malajsii odkud pokračuje dále.  

Na mapě můžeme vidět lety mezinárodní, fialovou barvou, regionální, modrou barvou a 

vnitrostátní, označené červeně.  

 

Obrázek 3: Letová síť společnosti British Airways v roce 2018 [22] 

 

4.3.3 Lufthansa Group  

Letecká společnost Deutsche Lufthansa je německým národním leteckým dopravcem. 

Lufthansa je největší leteckou společností v Evropě a pátou největší na světě v počtu 

přepravených cestujících. Společnost byla založena 6. ledna 1926 v Berlíně. Původní název 

společnosti byl Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft, ale stejně jako British Airways vznikla 

sloučením dvou starších německých leteckých společností. Společnost fungovala i za druhé 

světové války, kdy létala do neutrálních zemí, avšak po konci války byl provoz zastaven a jeho 

obnovení bylo až v roce 1953. V roce 1954 získala současný název a v roce 1955 obnovila 

vnitrostátní i mezinárodní lety. V roce 1997 prošla Lufthansa ekonomickou krizí a byla 

privatizována. Ekonomická krize přiměla společnost založit alienaci Star Alliance a 

spolupracovala tak s dalšími velkými aerolinkami. Společnost Lufthansa Group je mateřskou 

společností 6 aerolinií, jimiž jsou Lufthansa a regionální partneři, Austrian Airlines, Eurowings, 

Swiss International Air Lines, Brussels Airlines nebo SunExpress. Společnost disponuje 300 

letadly a létá do více jak 200 destinací, které jsou ve 180 zemích. Dálkovými lety létají do 

Afriky, Severní i Jižní Ameriky a Asie. Sídlo společnosti není v Berlíně, jelikož v minulosti 
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nesměla létat do Západního Berlína, a tak se nachází v Deutzu, městské části Kolína nad 

Rýnem. [16] 

• Letadlový park Lufthansa Group 

Letadlový park společnosti Lufthansa vlastní 5 druhů velkokapacitních letadel. Během 5 let 

společnost nezaznamenala žádný rapidní úbytek velkokapacitních letadel, ale i tak tento počet 

klesl. Do letadlového parku v roce 2017 přibylo 119 letadel pořízených na operativní leasing. 

Lufthansa má pod sebou spoustu dceřiných společností, které provozují lety na kratší 

vzdálenosti s letadly menší kapacity. Přesto je v letadlovém parku o 20 % méně 

velkokapacitních letadel. 

 

Graf 8: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti Lufthansa Group [autor 

s použitím 23] 
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Množství letadel s velkou a malou kapacitou se v roce 2017 liší. Přestože je počet 

velkokapacitních letadel vysoký, jejich rozdíl se liší o 20 procent.  

 

Graf 9: Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém parku Lufhtansa 

Group v roce 2017 [autor s použitím 23] 

 

V grafu číslo 12 lze vidět porovnání letadlového parku v roce 2013 a 2017. Za posledních 5 let 

lze vidět velký rozdíl v počtu malokapacitních letadel. Jejich rozdíl je větší než 200 letadel. 

Společnost Lufthansa se však v posledních letech snaží operovat krátké lety 

s malokapacitními letadly dceřinými společnostmi, a tak jejich počet ve flotile Lufthansa Group 

klesá. Jejich počet je přesto stále v letadlovém parku větší než velkokapacitní letadla.  

 

Graf 10: Porovnání letadlového parku Lufthansa Group v letech 2013 a 2017 [autor 

s použitím 23] 
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Síť destinací, do kterých létá společnost Lufhansa Group můžeme z důvodu dostupnosti 

informací porovnávat pouze v letech 2016 a 2017. Na první pohled se zdá, že v roce 2016 

měla Lufthansa více linek než v roce 2017, ale jejich počet se od roku 2016 zvýšil 7.  

Na mapě z roku 2016 můžeme vidět destinace, které jsou označeny žlutým bodem, které patří 

cestujícím společnosti Lufthansa, modré body patřící dceřiným společnostem Lufthansa Group 

a modrožluté body, kam létá samotná společnost Lufthansa Group i dceřiné společnosti.  

  

Obrázek 4: Letová síť společnosti Lufthansa Group v roce 2016 [23] 

 

Na mapě z roku 2017 se nachází body označené modrou barvou, které patří společnosti 

Lufthansa Group, bílé body patřící dceřiným společnostem a bílo modré body, kam létají 

všechny společnosti včetně té mateřské.  



 

 

 

Obrázek 5: Letová síť společnosti Lufthansa Group v roce 2017 [23] 

 

4.3.4 KLM Royal Dutch Airlines 

Společnost KLM Royal Dutch Airlines (dále jen KLM) je nejstarší společností na světě, která 

byla založena 7.října 1919 a funguje pod svým prvotním názvem. Jedná se holandské národní 

aerolinky s hlavní základnou na letišti v Amsterdamu. Provoz byl ale zahájen až 17. května 

1920. V prvním roce společnost přepravila celkem 440 cestujících. V roce 1929 provozovala 

nejdelší operovaný let na světě a byla první, která zahájila provoz na transatlantické lince 

z Evropy do New Yorku. KLM koupila      20 % americké letecké společnosti Northwest Airlines. 

V roce 2004 došlo ke změně struktury společnosti, kdy se KLM spojilo s aerolinkami Air France 

a vytvořili tak jednu společnou firmu, ale i nadále létají pod svojí vlastní značkou. Jedná se o 

jednu z nejstarších leteckých společností světa, která létá do 125 destinací v Evropě, Americe, 

Asii a v Africe. Jejich flotila tvoří 110 letadel, z nichž většina je značky Boeing. [16] 

V letadlovém parku společnosti se v roce 2017 nacházelo 27 velkokapacitních letadel 

pořízené operativním leasingem, 16 velkokapacitních letadel finančním leasingem a 26 letadel 

ve vlastnictví společnosti. KLM je součástí uskupení SkyTeam. Společnost se podílí na 

transatlantickém společném podniku v oboru se společnostmi Air France, Delta Air Lines a 

Alitalie. [24] 

• Letadlový park KLM 

Letadlový park společnosti KLM vlastní 4 druhy velkokapacitních letadel. Jako u předchozích 

společností i v KLM počet Jumbo Jet letadel klesá, ale ostatní letadla se drží na stejných 

číslech. Lehký nárůst je u letadla B777-300.   
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Graf 11: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti KLM [autor s použitím 24] 

 

V porovnání letadlového parku roku 2013 a 2017 je možné vidět, že velkokapacitní letadla 

zůstala na stejných číslech. Počet malokapacitních letadel je však vyšší. 

 

Graf 12: Porovnání letadlového parku KLM v letech 2013 a 2017 [autor s použitím 24] 

 

Poměr velkokapacitních letadel s malokapacitními se liší o 30 procent.   
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Graf 13: Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém parku KLM v roce 

2017 [autor s použitím 24] 

 

• Letová síť KLM 

Leteckou síť nelze porovnávat s předchozími roky, ale díky alianci Sky Team lze vidět, kam 

všude společnost KLM létá. V porovnání s jinými společnostmi má společnost rozmístěné 

destinace tak, že se nesoustředí pouze na určité části kontinentu. Její linky na Americkém 

kontinentu sahají od jihu až k severu. Jediným kontinentem, kam KLM nelétají je Austrálie.  

 

Obrázek 6: Letová síť společnosti KLM v roce 2018 [25] 
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4.3.5 Turkish Airlines 

Turkish Airlines jsou turecké národní aerolinky s hlavní základnou na istanbulském letišti 

Atatürk. Byla založena 20. května 1933, kdy létala se čtyřmi letadly o celkové kapacitě 23 míst. 

Po druhé světové válce začala svoji flotilu rozšiřovat, kdy v roce 1945 koupila letadlo DC-3 a 

začala létat mezinárodní lety. V roce 1956 se připojila k asociaci leteckých dopravců IATA, 

která byla zřízena pro usnadnění spolupráce leteckých společností v obchodních, technických, 

administrativních a ekonomických otázkách a zabránila nekalé soutěži. Ve společnosti se 

flotila postupně rozšiřovala a v roce 1986 začala poprvé létat do Singapuru a o dva roky později 

přidaly i spoje do New Yorku s mezipřistáním v Bruselu. V 1993 došlo ke sloučení Turkish 

Airlines s leteckou společností THT. Společnost nakoupila Airbusy A340-300 a nabízela tak 

rozložení paluby na první třídu, business třídu a ekonomickou třídu. V roce 1998 uzavřely 

Turkish Airlines několik důležitých smluv o spolupráci s aerolinkami Criatian Airlines, Austrian 

Airlines, Japan Airlines a Swissair. V roce 2008 se společnost stala součástí uskupení Star 

Alliance. Flotila disponuje až 206 letadly a létá do 195 destinací. Dle dostupných informací 

byly dohledány pouze roky 2013, 2014, 2015 a 2016. [16]   

• Letadlový park Turkish Airlines 

Turecké aerolinky operují se dvěma druhy velkokapacitních letadel, a to B777-300 a A330-

300. Jejich počet v letadlovém parku dosahuje přes 60 kusů, ale rozdíl oproti malokapacitním 

letadlům je patrný. Jejich rozdíl je přes 50 procent, který můžeme vidět v grafu číslo 21.  

 

Graf 14: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti Turkish Airlines [autor 

s použitím 26] 
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Graf 15: Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém parku Turkish 

Airlines v roce 2016 [autor s použitím 26] 

 

Počet velkokapacitních letadel od roku 2013 stále stoupá, stejně tak to je u malokapacitních 

letadel.  

 

Graf 16: Porovnání letadlového parku KLM v letech 2013 a 2016 [autor s použitím 26] 

 

• Letová síť Turkish Airlines  

U společnosti Turkish Airlines lze porovnávat linky z roku 2013 a 2018. V roce 2013 nebyl tolik 

rozšířená doprava na Americký kontinent, kdy létali pouze do jednoho východního, západního 

a dvou středozemních měst. Jejich slabou stránkou je Jižní Amerika a Austrálie.  

Na mapě můžeme vidět 3 linky, které jsou vedeny z domácího města Istanbulu. Modrou linkou 

jsou znázorněny lety mezinárodní, červenou lety vnitrostátní a zelenou lety regionální.  
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Obrázek 7: Letová síť společnosti Turkish Airlines z roku 2013 [19] 

 

Na mapě z roku 2017 lze vidět více destinací na americkém kontinentě. Šedé linky létají 

mezinárodní lety, fialové linky létají vnitrostátní lety a oranžové linky létají regionální lety.  

 

Obrázek 8: Letová síť společnosti Turkish Airlines z roku 2018 [27] 

 

4.3.6 Delta Air Lines  

Delta Air Lines jsou americké aerolinky se základnami na letištích v Atlantě a v Detroitu. Jedná 

se o největší leteckou společnost na světě, která létá do 375 destinací na všech světových 

kontinentech. Jejich flotila čítá 743 letadel několika značek. Společnost Delta Air Lines je 



 

 

členem skupiny Sky Team. Společnost byla založena v roce 1929 a v tomto roce byl 

uskutečněn i první let z Dallasu do města Jackson ve státě Mississippi. Delta Air Lines 

skupovala jiné letecké přepravce, čímž posilovali svou pozici na trhu, a tak se postupně staly 

součástí Delty společnosti Chicago and Southern Air Lines, Northeast Airlines či Western 

Airlines. V 90. letech převzaly linky do Evropy po aerolinkách PanAm, které zkrachovaly. 

V roce 2004 hrozil společnosti bankrot, a tak musela být restrukturalizována. [16] Společnost 

má ve svém vlastnictví 118 velkokapacitních letadel, z nichž dvě letadla jsou pořízené formou 

finančního leasingu a tři letadla formou operativního leasingu. [28] 

• Letadlový park Delta Air Lines 

Společnost Delta Air Lines má také 4 druhy velkokapacitních letadel. V posledním roce 

bohužel Delta zrušila B747-400 ve svém letadlovém parku. Naopak začali v roce 2017 

operovat s letadlem od konkurenční společnosti Airbus A350-900. V porovnání 

s malokapacitními letadly je tady však masová převaha. Společnost létá z 90 procent s malými 

letadly, které se pohybují hlavně na Americkém kontinentu.  

 

Graf 17: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti Delta Air Lines [autor s použitím 

28] 

 

Poměr velkokapacitních letadel ku letadlům s malou kapacitou je značný. Je to hlavě tím, že 

ostatní, většinou Evropské letecké společnosti jsou mateřskými společnostmi a lety s krátkými 

dolety a menší kapacitou obsluhují jejich mateřské společnosti. Což u americké společnosti 

Delta Air Lines není. V grafu číslo 24 je vidět velký rozdíl v letadlovém parku společnosti.  
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Graf 18: Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém parku Delta Air 

Lines v roce 2017 [autor s použitím 28] 

 

Na grafu číslo 25 můžeme vidět, že oproti roku 2013 množství malokapacitních letadel stoupl. 

Přestože lze tvrdit, že velkokapacitních letadel má společnost mnohem méně než 

malokapacitních a od roku 2013 jejich počet klesl, na grafu číslo 1 je společnost Delta Air Lines 

na druhém místě v počtu velkokapacitních letadel v letadlovém parku.  

Počet velkokapacitních letadel od roku 2013 poklesl. Je možné, že pokles letadel závisí na 

zcela vyřaděném letadle typu Jumbo Jet B747-400. Je zde také vidět, že počet 

malokapacitních letadel v letadlovém parku narostl, a to o více než 100 letadel.  

 

Graf 19: Porovnání letadlového parku Delta Air Lines v letech 2013 a 2017 [autor s použitím 

28] 
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• Letová síť Delta Air Lines 

Mapu linek má společnost rozdělenou do pěti částí s tím, že pro analýzu jsou vybrány pouze 

4 oblasti, a to z Ameriky do Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Poslední částí je Severní 

Amerika, kde jsou provozovány regionální lety s malokapacitními letadly, která nejsou 

předmětem této analýzy. Zároveň nebyla nalezena mapa z předešlých let, a tak nelze 

porovnávat hustotu linek. Nejvíce letů je ze Severní Ameriky do Evropy, které můžeme vidět 

na obrázku číslo 28.  

 

Obrázek 9: Letová síť ze Severní Ameriky do Evropy společnosti Delta Air Lines z roku 2018 

[27] 
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Poměrně málo letů má americká společnost na Africký kontinent, kdy provozuje pouze 5 linek, 

které můžeme vidět na obrázku číslo 29. 

 

 

Obrázek 10: Letová síť ze Severní Ameriky do Afriky společnosti Delta Air Lines z roku 2018 

[27] 

 

Další frekventovanou částí po Evropě je Asijský kontinent, odkud navazují lety do ostrovních 

částí Asie. Z Los Angeles je propojena Austrálie, ve které jsou tři města. Asie a Austrálie se 

nachází na obrázku číslo 30.  



 

 

 

Obrázek 11: Letová síť ze Severní Ameriky do Asie a Austrálie společnosti Delta Air Lines 

z roku 2018 [27] 

 

Na posledním obrázku se nachází linky, které propojují Severní a Jižní Ameriku. Nachází se 

zde také spoustu letů do Střední Ameriky, které jsou operovány malokapacitními letadly 

s krátkým doletem. Na obrázku číslo 31 se nachází linky s červenou a modrou barvu, kdy 

červená znamená aktuální trasy a modrá barva budoucí trasy.  

 

Obrázek 12: Letová síť ze Severní Ameriky do Jižní Ameriky společnosti Delta Air Lines 

z roku 2018 [27] 
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4.3.7 Singapore Airlines 

Singapor Airlines jsou vlajkovou národní aerolinkou ve městě Singapore. Hlavní středisko 

Singapur Airlines funguje na letišti Airport Boulevard ve městě Singapur. Singapur Airlines je 

ve světě jednou z nejuznávanějších aerolinek a v roce 2010 byla mezinárodní letovou asociací 

označena za druhou největší aerolinkou na světě s hodnotou 14 miliard amerických dolarů. 

Společnost se řadí se mezi 10 nejlepších společností na světě v počtu přepravených pasažérů 

a mezi 15 nejlepších společností s nejvíce nalétanými kilometry. Singapur Airlines vznikla 

v roce 1947 pod jménem Malayan Airways. Ale v roce 1963 byla společnost přejmenovaná na 

Malaysian Airways, kdy Singapur, Malaya, Sarawak a Sabah založili federaci Malajsie. 

Singapur chtěl více mezinárodních letů, ale Malajsie chtěla rozvíjet vnitrostátní trasy, a proto 

se rozdělili na dvě rozdílné aerolinky, jako je tomu do teď. [16] Společnost Singapore Airlines 

měla v roce 2017 ve své letadlové flotile 106 velkokapacitních letadel, z nichž 71 letadel patří 

společnosti a 35 letadel je pořízeno formou operativního leasingu. [29] 

• Letadlový park Singapore Airlines 

Singapore Airlines má ve svém letadlovém parku velké množství velkokapacitních letadel, ze 

kterých nejvíce vyčnívá B777-300. Množství velkokapacitních letadel se drží přibližně na 

stejných číslech. Oproti roku 2013 vzrostl tento počet o minimum.  

 

Graf 20: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti Singapore Airlines [autor 

s použitím 29] 
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Do letadlového parku za posledních pět let přibylo pouze 5 letadel. Na místo malokapacitních 

letadel nepřibylo žádné letadlo. 

 

Graf 21: Porovnání letadlového parku Singapore Airlines v letech 2013 a 2017 [autor 

s použitím 29] 

 

Velkokapacitní letadla jsou dominantou společnosti, a proto je poměr s letadly s malou 

kapacitou 1:100. Pod Singapore Airlines spadá několik dceřiných společností, které operují 

kratší tratě s malými letadly.  

• Letová síť Singapore Airlines 

Na letové síti společnosti Singapore Airlines lze vidět nejvíce letů směřujících do Evropy. 

Přestože je v okolí města Singapur spoustu regionálních letů, všechny jsou obsluhovány 

velkokapacitními letadly. Například ze Singapuru do Colomba na Srí Lance létá letadlo typu 

Airbus A330-300. Singapor Airlines má také navazující spoje, které využívá při letech do 

Evropy, které pokračují do Ameriky. Nachází se zde i spojení do Afriky a do nedalekých 

východních měst Asie. Šedou barvou jsou znázorněny mezinárodní lety, oranžovou barvou 

regionální lety a fialovou barvou pak lety vnitrostátní, o které se v tomto případě nejedná. 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2017

velkokapacitní malokapacitní



 

43 
 

 

Obrázek 13: Letová síť společnosti Singapore Airlines z roku 2018 [27] 

 

4.3.8 Qatar Airways 

Qatar Airways je národní letecká společnsti státu Katar. Historie společnosti je považována za 

největší úspěch v leteckém průmyslu. Společnost byla založena v roce 1994, kdy začínala jako 

malý regionální dopravce. Její velký provoz byl však spuštěn v roce 1997 pod mandátem jeho 

Výsosti The Father Emir, šejk Hamad bin Khalfa Al Thani, který měl vizi, aby se společnost 

Qatar Airways stala vedoucí mezinárodní leteckou společností s nejvyššími standardy služeb 

a dokonalosti. Společnost se tak stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících dopravců historie. 

Společnost vzrůstala pod jeho Excelencí Akbar Al Bakerem, díky níž se od roku 1997 dostala 

až na vrchol. V roce 2011 společnost dosáhla 100 destinací, do které létá a o dva měsíce 

později Qatar Airways vyhrála cenu leteckou společností roku 2011, kterou vyhrála i v roce 

2012 a 2015. Letadlový park, který začínal na 4 letadlech v roce 1997 se rozrostl na 28 ke 

konci roku 2003. A v roce 2006 dosáhl 50. V současné době operuje s 206 letadly do více než 

150 destinací po celém světě. Qatar Airways se může chlubit jednou z nejmladších flotil 

v leteckém průmyslu společností Airbus a Boeing. [30] Společnost vlastní 179 letadel a z toho 

109 letadel jsou pořízeny formou operativního leasingu. [31] 

• Letadlový park Qatar Airways 

Společnost nabízí k nahlédnutí pouze výroční zprávy za poslední dva roky, kde se zmiňují i o 

letadlové flotile z roku 2015.   

Společnost má ve svém letadlovém parku více než 70 % velkokapacitních letadel. Nachází se 

tam 7 druhů této velikosti. Každým rokem se množství těchto letadel zvyšuje. V roce 2016 

společnost koupila letadlo typu Airbus A350-900 a byla první společností, která s tímto typem 

letěla na 3 kontinenty.  



 

 

 

Graf 22: Letadlový park velkokapacitních letadel společnosti Qatar Airways [autor s použitím 

31, 32] 

 

Porovnání letadlového parku v letech 2015 a 2017 se liší pouze v počtu velkokapacitních 

letadel. Jejich počet razantně stoupl oproti letadlům s menší kapacitou, které zůstávají na 

stejných číslech. Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém parku je 

téměř třicet k sedmdesáti, který lze vidět na grafu číslo 37.  

 

Graf 23: Porovnání letadlového parku Qatar Airways v letech 2015 a 2017 [autor s použitím 

31,32] 
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Graf 24: Poměr velkokapacitních a malokapacitních letadel v letadlovém Qatar Airways 

v roce 2017 [autor s použitím 31,32] 

 

Letové sítě společnosti Qatar Airways lze porovnat se současnými destinacemi a destinacemi 

z roku 2013. V roce 2013 byli hlavním cílem Evropa a Asie, kam vede nejvíce mezinárodních 

letů.  

 

Obrázek 14: Letová síť společnosti Qatar Airways z roku 2013 [19] 

 

Na mapě z roku 2018 lze vidět, že síť je mnohem hustší směrem na Americký kontinent a také 

do Austrálie. Qatar Airways také přidala do svých destinací Africká města. 

72%

28%

velkokapacitní malokapacitní



 

 

 

Obrázek 15: Letová síť společnosti Qatar Airways z roku 2018 [22] 

 

4.4 Vzdálenosti destinací operované velkokapacitními letadly 

4.4.1 A380-800 

Mezi destinace letadla typu A380-800 patří hlavně středně dlouhé cesty. Jedná se vždy o 

hlavní města zemí. Z grafu lze vyčíst, že mezi hlavní cesty patří vzdálenosti od 4 000 do 6 000 

km. Společnost Emirates patří mezi největší provozovatele tohoto typu, a tak není velkým 

překvapením, že nejkratší a nejdelší let je provozován touto společností. Mezi nejkratší 

vzdálenost největšího letadla patří trasa z Dubaje do Kuvajtu, a to 853 km. Nejdelší vzdálenost 

je pak trasa z Dubaje do Los Angeles. Vzdálenost těchto dvou měst je 13 382 km. Střední 

vzdálenosti v rozmezí od 4 000 do 6 000 km jsou například z Dubaje do některých Evropských 

hlavních měst. [33] 

 

Graf 25: Využívání A380-800 dle délky tras [autor s využitím 33] 
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4.4.2 A350-900 

Letadlo typu Airbus A350-900 má nejvíce letů vzdálených v rozmezí 4 000 – 8 000 km. 

Nevětším provozovatelem tohoto typu je společnost Singapore Airlines. Nejkratší vzdálenost 

letu, který provozuje společnost Singapore Airlines je z městského státu Singapore, do města 

Kuala Lumpur v Malajsii. Vzdálenost mezi těmito městy je pouze 317 km. Nejdelší trasou, 

kterou operuje A350-800 je mezi Singaporem a Los Angeles v USA, která je dlouhá 14 139 

km a je operována stejnou aerolinkou. [34] 

 

Graf 26: Využívání A350-900 dle délky tras [autor s využitím 34] 

 

4.4.3 B787-8 

Letadlo americké společnosti Boeing B787-8, přezdívaný Dreamliner operuje své lety hlavně 

na vzdálenostech v rozmezí 5 000 až 6 000 km. Největším provozovatelem letadla typu 

Dreamliner je společnost Qatar Airways. Nejkratší vzdálenost je operována společností British 

Airways a to z Londýnského letiště do Madridu ve Španělsku. Vzdálenost je dlouhá 1 265 km. 

Nejdelší vzdálenost patří také společnosti British Airways. Let je z Londýna do destinace 

Santiago de Chile v Jihoamerické republice Chile a vzdálenost mezi městy je 11 678 km. [35] 
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Graf 27: Využívání B787-8 dle délky tras [autor s využitím 35] 

 

4.4.4 A340-600 

Pro výsledky letadla typu Airbus A340-600 byl vyhledán pouze jeden zdroj pro dvě společnosti 

Lufthansa Group a Qatar Airways. Z dostupných informací bylo nejvíce letů na vzdálenosti 

v rozmezí 8 000 – 10 000 km. Nejčastější lety jsou provozovány mezi Evropou, konkrétně 

z Německa a USA. [36] 

 

Graf 28: Využívání A340-600 dle délky tras [autor s využitím 36] 
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10 000 km. Nejkratší vzdálenost obsluhována tímto typem letadla je z Frankfurtu nad 

Mohanem z Německa do Teheránu v Íránu, vzdáleností 3 772 km. Tato vzdálenost je létána 

společností Lufthansa Group. Jednou z nejdelších vzdáleností je z Amsterdamu 

v Nizozemsku do Mexico City v Mexiku. Vzdálenost činí 9 226 km a je to obsluhováno 

společností KLM. [37, 38] 

 

Graf 29: Využívání B747-400 dle délky tras [autor s využitím 37, 38] 

 

4.4.6 B777-200 

Velkokapacitní letadlo je jedním z nejrozšířenějších letadel u aerolinií. Ve svém letadlovém 

parku ho má 6 z 8 aerolinií. Letadlo létá hlavně střední vzdálenosti v rozmezí 6 000 – 8 000 

km. Pro analýzu cest letadla byl vyhledán pouze zdroj od společnosti British Airways, který 

létá do deseti destinací. Jedna z nejkratších vzdáleností je cesta z Londýna ve Velké Británii 

do New Yorku v USA, která je dlouhá 5 576 km. Jednou z nejdelších tratí je z Londýna ve 

Velké Británii do Rio de Janeira v Brazílii. Vzdálenost těchto dvou měst je 9 289 km. [38] 
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Graf 30: Využívání B777-200 dle délky tras společnosti British Airways [autor s využitím 38] 

 

4.4.7 B777-300 

Velkokapacitní letadlo B777-300 obsluhuje lety hlavně na trasách dlouhých v rozsahu od 6 000 

do 10 000 km. Pro analýzu cest letadla byl vyhledán pouze zdroj společnosti British Airways. 

Nejdelší trasa, kterou tato společnost létá je linka z Londýna do Sydney v Austrálii, kde je trasa 

dlouhá přes 17 000 km. Nejkratší linka vede z Londýna do New Yorku dlouhá přes 5 500 km. 

[38] 

 

Graf 31: Využívání B777-300 dle délky tras společnosti British Airways [autor s využitím 38] 
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nebo setrvačné síly nebo jako reakce země. [39, 41] Každé letadlo má jiné konfigurace 

sedadel, a proto je výsledek výpočtu vyjádřen v procentech. Je to tedy procento sedadel, které 

letecké společnosti provozují a které musí prodat, aby pokryly své náklady. Výpočet můžeme 

provést jako: 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡ů 𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒 𝑋 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐í 𝑋 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑎𝑧𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡ů 𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒 𝑋 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐í 𝑋 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑙𝑒
𝑥 100 = % . [40] 

Z dostupných výročních zpráv leteckých společností vybraných pro tuto analýzu byl zjištěn 

jejich load factor. U společnosti Qatar Airways nebyla nalezena potřebná data a turecká 

aerolinka Turkish Airlines poskytuje informace pouze do roku 2016.  

 

Graf 32: Load Factor leteckých společností [autor] 

 

V grafu je viditelné, že load factor se u většiny společností udržuje téměř na stejné úrovni, 

přesto se musí brát v potaz, že se jedná o load factor za celou flotilu dopravců. Jsou do nich 

tedy započítány i lety na krátké vzdálenosti.   
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5 Vyhodnocení analýzy 

Vybrané letecké společnosti působí na trhu s podobnými modely. Jedná se o mateřské 

společnosti, pod které spadají dceřiné, nízkonákladové společnosti. Do jejich letadlových 

parků patří letadla pořízená obdobnými způsoby, a to jak formou půjčky či finančního leasingu, 

tak formou operativního leasingu. Do jejich flotil patří letadla s velkou i malou kapacitou. 

Přestože se objem jejich letadlových parků může lišit, z dostupných letových cest lze vidět, že 

disponují velkými zisky a atraktivností na trhu.  

Letadlové parky mají různá složení. Každá společnost se zaměřuje na svůj letadlový park jiným 

způsobem. Všechny mají ale letadla od světových výrobců. Nejvíce typů vlastní americká 

společnost Delta Air Lines. Její letadlový park disponuje letadly základních řad a zároveň 

rozšířené druhy, jako jsou letadla na velké vzdálenosti a letadla s větší maximální vzletovou 

hmotností. Nejméně typů letadel se nachází u společnosti Turkish Airlines a Emirates. Za 

posledních 5 let bylo u některých společností zjištěn pokles velkokapacitních letadel v jejich 

flotile. Mezi tyto společnosti patří British Airways a Delta Air Lines. Tyto společnosti snížily své 

flotily o několik kusů letadel, přesto patří jejich letadlový park k těm největším. Výrazný nárůst 

velkokapacitních letadel zaznamenaly společnosti Emirates, Qatar Airways a Turkish Airlines. 

Společnosti KLM, Lufthansa Group a Singapore Airlines mají ve svých flotilách přibližně stejné 

množství letadel jako před pěti lety. Největší podíl ve flotilách vybraných společností má B777-

300.  

 

Graf 33: Struktura a počet velkokapacitních letadel ve flotilách vybraných leteckých 

společností [autor] 

 

Z dostupných informací bylo možné vytvořit grafy, díky kterým lze vidět vzdálenosti, na kterých 

daná letadla operují. Nejvíce letů je provozováno na vzdálenosti 4 000 – 6 000 km, které jsou 
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v analýze vypracovány dle jednotlivých typů letadel. Celkově lze ale zjistit, že nejvíce letadel 

od všech typů létá na této vzdálenosti.  

 

Graf 34: Vzdálenosti operované velkokapacitními letadly [autor] 

 

Pro zjištění letových cest v minulých letech byli informace u poloviny dopravců omezené. A tak 

byli porovnávány na základě dat z výročních zpráv o počtu destinací ze starších období.  
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6 Závěr 

Osmi klasickým společnostem byly analyzovány letadlové parky, které obsahují rozmanité 

druhy letadel, ale všechny provozují dálkové i regionální lety. Všechny společnosti se nachází 

na jiných kontinentech.  

Díky výsledné analýze byli diagnostikovány letadlové parky všech vybraných leteckých 

společností, které mají obdobné složení letadlových parků. Nachází se v nich mnoho 

velkokapacitních letadel, se kterými lze provozovat lety na dlouhé, až extrémně dlouhé lety, 

pro stovky cestujících. Zároveň ale mohou létat i na kratších vzdálenostech. Na základě 

dostupných dat byla provedená analýza jejich využívání v provozu za posledních 5 let. 

Z výsledků lze vidět, že množství letadel v letadlových parcích se liší, ale jejich letové cesty 

dokáží obsloužit celý svět.  

Výstup z analýzy vývoje load factoru letadel je zatížen chybou. Ta vychází z toho, že uvedené 

hodnoty obsazenosti zahrnují všechny lety leteckých společností, ne pouze ty operované 

velkokapacitními letadly. Průměr obsazenosti všech letů dosáhl 81 procent. Ve výročních 

zprávách je patrné, že společnosti využívají obchodní smlouvy a spolupráce mezi nimi, přesto 

není možné zjistit z kolika procent jsou jejich letadla obsazeny jinými aeroliniemi a zda jsou 

jejich cestující zahrnuty do výsledků procenta obsazenosti.  

Přestože se u několika leteckých společností počet velkokapacitních letadel snížil, dle letových 

cest je patrné, že letů do mezikontinentálních vzdáleností je stále více. V letadlovém parku 

amerických a evropských společností se nevýšil počet malokapacitních letadel. Delta Air 

Lines, jediná americká společnost v této analýze, má nejvíce cest do Evropy a zároveň je její 

hustota vysoká na americkém kontinentě. Její letová síť ale dosahuje na všechny kontinenty. 

Dle hustoty sítě lze říci, že má největší letovou síť mezi Amerikou a Evropou než evropské 

aerolinie. Letové sítě evropských dopravců KLM, Lufthansa Group a British Airways mají 

obdobné cílové destinace, které mají rozmístěné své letové cesty po celém světě. Naopak do 

flotil asijských společností, tedy Emirates, Singapore Airlines a Qatar Airways, každým rokem 

velkokapacitní letadla přibývají. Jejich letové cesty jsou hustší na evropský kontinent a do Asie. 

Přesto je Evropa oblíbeným cílem těchto dopravců. Důvodem může být malé množství letů na 

krátké vzdálenosti oproti Evropě, kde je velká hustota států na malém území na rozdíl od Asie. 

Asijští dopravci se tak snaží proniknout na Evropský trh a zviditelnit se lepšími službami. Proto 

do svých flotil každým rokem přibývají velkokapacitní letadla.  

Práci by bylo možné rozšířit a využití velkokapacitních letadel zkoumat z pohledu         

nákladovo-ziskové struktury. Toto ale může být limitováno dostupností potřebných dat.   
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