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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce „Analýza a návrh procesu odbavení cestujících ČSA“ je 

navrhnout řešení, které umožní letecké společnosti České aerolinie a.s., (ČSA) zmenšit 

provozní náklady a zvýšit spokojenost cestujících. Bakalářská práce nastiňuje stručný 

přehled vývoje a současného stavu ČSA. Dále přináší analýzu procesu odbavení. Návrh 

řešení vychází z obsahové analýzy odborných článků, ze zvolené statistické metody a z 

porovnání nákladů na jednotlivé způsoby odbavení. Závěr práce představuje souhrn 

výsledků. 

Klíčová slova  

České Aerolinie a.s., odbavení cestujících, samoobslužné odbavení, srovnání odbavení, 

moderní trendy v odbavení. 
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Abstract 

The aim of the bachelor’s thesis „Analysis and design of the CSA passenger check-in”is 

to propose a solution that will enable the company of Czech Airlines a.s. (CSA) to reduce 

operating costs and increase passenger satisfaction. The bachelor thesis gives a brief 

overview of the development and current state of the selected airlines. It also includes a 

description of the check-in process with the usage of the proposed model. The proposed 

solution is based on the content analysis of professional articles, the chosen statistical 

method and a comparison of the cost of individual methods of check-in. The conclusion 

of this work is summary of the results. 

Keywords 

Czeck Airlines, passenger handling, self check-in, comparision of check-in, modern 

trends in passenger check-in. 
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Seznam použitých zkratek   

ČSA Czech Airlines České Aerolinie a.s. 
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Mezinárodní asociace leteckých 
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ICAO 
International Civil Aviation 

Organization  

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví 

MGT Minimal Ground Time Minimální otáčkový čas 

STD Schedule Time of Departure Plánovaný čas odletu 
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Úvod 

Procesem odbavení se rozumí standardizované postupy odbavení cestujících k letu. 

Samotný proces se dá rozdělit do dvou části, kterými jsou systémy obchodního 

a technického odbavení. Vzhledem k tématu a zaměření této bakalářské práce bude 

systém technického odbavení probrán jen krátce.  

Letecká doprava se zaměřuje na zákazníka a proces odbavení je prvním stykem 

cestujících s leteckou společnosti. Proto je podstatné, aby tento proces fungoval 

v souladu s očekáváním cestujících. Tedy tak, aby jim cestující prošel hladce 

a zapamatoval si ho jako pozitivní zkušenost. V opačném případě existuje 

pravděpodobnost, že si příště pro svou cestu zvolí jinou společnost.  

Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení, které umožní letecké společnosti 

České aerolinie a.s. (dále ČSA) snížit provozní náklady na proces odbavení cestujících 

a zároveň zvýšit spokojenost cestujících s průběhem odbavení k letu.  

Aby bylo možné zjistit požadavky, které potenciální zákazníci kladou na tento proces, 

byla použita obsahová analýza publikací zveřejněných společnostmi SITA a IATA. Ke 

sběru veřejného mínění posloužila statistická metoda s využitím dotazníku. 

S použitím dostupných údajů bylo provedeno porovnání nákladů u jednotlivých způsobů 

odbavení za účelem stanovení, který z nich je z ekonomického hlediska pro ČSA 

nejvýhodnější.  

Mezi stanovenými úkoly této bakalářské práce bylo seznámit se s historickým vývojem, 

současným stavem a změnami v ČSA, které se nastaly po spojení se Smartwings, a.s. 

Vzhledem k navrženému modelu procesu odbavení cestujících ČSA na Letišti Václava 

Havla v Praze popsat jednotlivé kroky systému odbavení a činnosti zaměstnanců, kteří 

ho zajišťují. K úkolům patří i provedení obsahové analýzy, která přiblíží aktuální 

zaměření v oblasti odbavení cestujících, ale také preference pasažérů v této oblasti. 

Posledním úkolem byl návrh optimálního řešení, který vychází z porovnání nákladů na 

odbavení. 

Praktickým významem práce je možnost využít navržené řešení ke zlepšení 

a modernizaci procesu odbavení cestujících ČSA. Tato řešení se dají aplikovat i na jiné 

společnosti se shodným zaměřením.  
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1 Vývoj ČSA a přechod s odbavením k Menzies 
Aviation  

1.1 České aerolinie – vývoj  

Dne 6. října 1923 byl záložen státní podnik Československé státní aerolinie. Cílem 

podniku byla vnitrostátní přeprava osob a zboží. [1] 

V roce 1929 se ČSA stávají členem IATA a v říjnu téhož roku se spolu s ostatními 

členskými společnostmi této organizace účastní konference ve Varšavě, ze které vznikla 

Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, tzv. Varšavská 

úmluva. Na základě podmínek smluvených na Versailleské mírové konferenci bylo 

dohodnuto označení OK, které nesou všechna letadla registrovaná v Československé 

republice a nyní v České republice. [1][2] 

První mezinárodní let se uskutečnil v roce 1930. Směroval do Záhřebu a od roku 1933 

ČSA začaly létat do Kluže a Bukurešti v Rumunsku. Ve druhé polovině 30. let ČSA 

zajištovaly spojení Prahy se 100 městy. První mezikontinentální linky otevřely v roce 

1947. Propojily Prahu s Istanbulem a Káhirou, ke konci roku se začalo létat do kyperské 

Nikósie a izraelské Lyddy. Na začátku 70. let ČSA zahájily provoz dvou transatlantických 

linek – první spojovala Prahu s Montrealem a New Yorkem a druhá Bratislavu a Prahu 

přes Amsterdam s New Yorkem. [1][2] 

Začátkem 90. let byl zrušen státní monopol na leteckou dopravu. Pro ČSA to znamenalo, 

že nově mohou rozhodovat o tom, jaká letadla chtějí provozovat a do kterých destinací 

chtějí létat. V roce 1991 došlo k rozdělení majetku ČSA mezi Českou a Slovenskou 

republikou. Podnik byl rozdělen na dvě společnosti: Československé aerolinie a Slov-

Air, který působil na českém území. Společnost Slov-Air byla nově převedena na 

Slovensko. [1][2] 

Ve druhé polovině roku 1992 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti ČSA. Staly 

se akciovou společností – Československé státní aerolinie a.s. Mezinárodní značení OK 

zůstalo stejné. Část akcií byla odprodaná francouzské letecké společnosti Air France, 

která koupila 19,1 % akcií, stejný podíl získala Evropská banka pro obnovu a rozvoj,  

49,3 % si ponechal Československý fond národního majetku a 4,5 % akcií získala Česká 

pojišťovna. [1] 

V roce 1995 došlo ke změně názvu na České aerolinie a.s. [1] 
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V roce 2001 se ČSA stalo členem mezinárodní letecké aliance SkyTeam. Jde o globální 

alianci leteckých společností, jež vznikla 22. června 2000 se čtyřmi zakládajícími členy 

– Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines a Korean Air. O rok později se ČSA staly 

jedním ze zakládajících členu aliance SkyTeam Cargo. Díky spolupráci v rámci SkyTeam 

byla zprovozněna linka ze Soulu do Prahy, kterou zajišťovala Korean Air. [2] 

Od roku 2003 zákazníci ČSA mohou získat informace o letu, věrnostním programu OK 

Plus nebo si objednat letenku, a to vše s pomocí kontaktního centra. V roce 2008 

aerolinie zavedly internetové odbavení, což mělo pozitivní vliv na celý odbavovací 

proces. V únoru 2009 letecká společnost nově zavedla možnost nákupu na palubě 

letadla, cestující ekonomické třidy si díky tomu mohli dokoupit občerstvení a nápoje nad 

rámec standardního servisu. O měsíc později ČSA zavedly možnost nákupu 

doplňkových služeb při odbavení na přepážkách. Patří mezi ně upgrade do vyšší třidy 

nebo vstup do letištních salonků. V říjnu téhož roku došlo k ukončení provozu vlastní 

linky do New Yorku. [2][3] 

Ke konci roku 2009 kapitál společnosti dosáhl záporných hodnot. Aby ČSA zmírnily 

dopad celosvětové krize, musely zavést tzv. Akční plán. Letecká společnost uvažovala 

o snížení mezd, zpoplatnění salonků a dalších služeb. Zároveň naplánovala plošné 

propouštění zaměstnanců. Cílem bylo snížení interních nákladů. V lednu 2010 ČSA 

převedly činnosti spojené s odbavením cestujících a letadel do dceřiné společnosti ČSA 

Support, s.r.o., která se za měsíc přejmenovala na Czech Airlines Handling, s.r.o. [3] 

V březnu 2011 došlo k přejmenovaní společnosti Czech Airlines Handling, s.r.o. na 

Czech Airlines Handling, a.s. Důvodem byla změna právní formy společnosti. O rok 

později Vláda ČR schválila začlenění ČSA do Českého aeroholdingu. 31. března 2015 

ČSA přestaly být součásti skupiny Český aeroholding. [4][5][6] 

V roce 2013 dostala společnost nového strategického akcionáře, kterým se stala 

společnost Korean Air Lines Co., Ltd. [6] 

Dalším akcionářem se stala společnost Travel Service, a.s. (dále jen Travel Service), do 

ČSA vstoupila 31. března 2015. Spolupráci těchto dvou společnosti budou probrané 

podrobněji v následující podkapitole. [7] 

1.1.1 České aerolinie a Smartwings 

V této kapitole se bude provedena analýza společnosti Smartwings, a.s., dříve známé 

jako Travel Service, a.s. a její spolupráci s ČSA i následné spojení těchto dvou 

společnosti. 
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Travel Service je soukromou leteckou společností. Spolu se svými dceřinými 

společnostmi působí v zemích východní a střední Evropy. Pravidelná přeprava byla 

realizovaná pod obchodní značkou Smartwings, vlastníkem byla společnost Travel 

Service. Od 10. prosince 2018 se obchodní firma Travel Service, a.s., změnila na 

Smartwings, a.s. (dále jen Smartwings). [9][10] 

Provozní výnosy společnosti jsou generovány především z nepravidelné přepravy, 

tzv. charterových letů. Jde především o prodej plné kapacity letadla jednomu partnerovi 

nebo rozdělení kapacity na bloky a následující prodej bloků jednotlivým zákazníkům. 

V případě nevyužití plné kapacity letadla společnost využívá i doprodej koncovému 

zákazníkovi s pomocí distribučních kanálů. K provoznímu výnosu společnosti patří 

i pronájem letadel včetně posádek, údržby a pojištění, tzv ACMI pronájmy a wet lease. 

V tomto případě jsou letadla pod obchodní kontrolou výše uvedené aerolinky. Pronájem 

typu dry lease společnost využíván rovněž. [10] 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 31. března 2015 společnost Travel Service 

vstoupila do ČSA. Spolupráce obou společností začala už o dva roky dřív, a to na bázi 

vzájemného sdílení kódů vybraných linek. V prosinci 2013 společnost Korean Air 

oznámila záměr odkoupit 34 % akcií ČSA od Českého aeroholdingu a jejich následný 

prodej společnosti Travel Service. K vypořádání transakce došlo v březnu 2015. [5][6][7] 

Společnost Smartwings, a.s., dříve známá jako Travel Service, uzavřela 5. října 2017 se 

společnosti PRISKO, a.s., a Korean Air Lines smlouvu o nákupu a prodeji akcií ČSA. Při 

podpisu smlouvy o nákupu akcií vlastnila Travel Service 34 % akcií ČSA, 27. února 2018 

pak Smartwings získala akcie ČSA ve vyšší 63,74 % a stala se majoritním akcionářem 

společnosti. Aktuálně vlastní 97,74 % akcií, zbývajících 2,26 % náleží České pojišťovně. 

Vlastní kapitál ČSA k 31. 12. 2017 měl hodnotu 652 142 Kč a společnost provozovala 

18 letadel pořízených formou finančního nebo operativního leasingu. Zaměstnávala 719 

zaměstnanců, z toho 189 pilotů, 273 palubních průvodčích a 257 administrativních 

pracovníků. [11] 

Od roku 2018 jsou ČSA členem koncernu Smartwings Group. Ten zahrnuje šest 

leteckých společností. Hlavním ředitelem je společnost Smartwings a.s. Součástí 

koncernu jsou: České aerolinie a.s. se sídlem v Praze, Smartwings Slovakia, s. r. o., se 

sídlem v Bratislavě, Smartwings Poland Sp. z o.o, se sídlem ve Varšavě, Smartwings 

Hungary Kft., se sídlem v Budapešti, Smartwings Germany GmbH, se sídlem v Mnichově 

a Smartwings Building, s.r.o., se sídlem v Praze. Na základě koncernového uspořádaní 

bylo rozhodnuto o unifikaci koncernové flotily a většinu linek ČSA začala provozovat 

společnost Smartwings. Ve výsledku došlo ke skokovému zvýšení jednotkové kapacity 
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na některých tratích, ale rovněž k průměrnému poklesu cen letenek. Aby společnost 

dosáhla stejné průměrné obsazenosti letadel jako v roce 2017, byla volná kapacita 

letadla obchodována prodejem většího počtu míst za levnější tarify. [9] 

Spojení dvou různých společnosti vyžadovalo fázi jejich harmonizace, která nastala 

začátkem zimní sezony 2018/2019. V říjnu 2018 ČSA přešly s odbavením ke stejnému 

handlingovému agentovi, kterého využívá i Smartvings, a to je společnost Menzies 

Aviation (Czech), s.r.o. K fázi hormonizace se dá počítat i příprava a následné spuštění 

vlastního kontaktního centra ČSA a Smartwings. Nezbytným krokem byla hormonizace 

produktové nabídky na pravidelných letech obou společností, proto byla zavedena 

jednotná zavazadlová politika. Mateřská společnost musela na svých linkách převzít 

velkou část zavazadlové politiky ČSA. Dalším krokem bylo zavedení jediného časopisu 

a sjednocení prodejů občerstvení na palubě letadel. Proběhlo rovněž sjednocení 

tarifních třid, resp. cenových balíčků. Struktura a rozsah cenových balíčků byly převzaty 

od ČSA. [9] 

Vznik koncernu doprovázelo stanovení nové mise společnosti i koncernu – pravidelná 

charterová přeprava a pronájem letadel (wet a dry leasing). Vizí společnosti a koncernu 

je stát se dominantním přepravcem regionu s pravidelnými i nepravidelnými linkami 

a s důrazem na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb, ale také dosažení 

maximálního poměru hodnoty pro cestující a cen za služby. Společnost plánuji být 

prioritní volbou a klíčovým hráčem pro cestující, zaměstnance a partnery v regionu 

střední a východní Evropy. [11] 

1.2 Současný stav ČSA 

V této podkapitole bude analyzován současný stav společnosti ČSA, fungování její 

aktuální flotily, kam mohou létat její zákazníci. 

ČSA se považují za moderní evropskou leteckou společnost, která patří mezi pět 

nejstarších leteckých společností na světě. Je zakládajícím členem Mezinárodní 

asociace leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 členem aliance SkyTeam. [12] 

Hlavní aktivitou Českých aerolinií je obchodní přeprava cestujících na pravidelných 

linkách, mezi další patří provozování speciálních charterových letů, pronájem volné 

kapacity letadel jiným dopravcům a přeprava zboží a zásilek. [9] 

Spolu s partnerskými společnostmi, kterými jsou alianční partneři ze SkyTeam a také 

společnost Etihad Airways, ČSA spojují Prahu s mnoha významnými městy v západní 

a východní Evropě, s destinacemi v Rusku, Libanonu a rovněž i s hlavním městem 

Korejské republiky – Soul. [13][14] 
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1.2.1 Flotila 

V současné době ČSA provozuje 14 letadel, z toho tři letouny typu Airbus A320-200 

s rejstříkovými značkami NEM, NEO a HEU, které má v pronájmu od společností  

B. aircraft, a.s., a Horizont Aviation 1 Limited. V pronájmu je také pět letadel typu ATR 

72 (GFR, GTQ, GFS, NFU a NFV) od společností SAFAIR Lease Finance 72 Limited, 

NAC Aviation 8 Limited a Billund Leasing i Limited c/o Deutsche Bank (Cayman) Limited. 

Dalším letadlem v provozu je Airbus A319-100 (REQ), jehož vlastníkem je ČSA. Od 

společnosti B. aircraft, a.s., a ACA Aeo 1 Beta Limited aerolinky provazují tři letadla typu 

Airbus A319-100 s rejstříkovými značkami NEN, NEP a MEL. ČSA krátce provazovaly 

jeden letoun typu Boeing 737 (TST) , jehož vlastníkem je společnost Horizont Aviation 3 

Limited. Podle smlouvy s Korean Air dostaly ČSA k pronájmu letadlo Airbus A330-323 

(YBA).1 [15] 

1.3 Přechod ČSA s odbavením k Menzies Aviation  

Na Letišti Václava Havla působí několik handlingových společností, jednou 

z nejvýznamnějších a největších je Menzies Aviation.  

1.3.1 Menzies Aviation 

Firma je celosvětovým poskytovatelem služeb spojených s odbavováním cestujících, 

zboží a letadel. Na území České republiky tato firma vznikla v roce 1991 pod jménem 

Czech Airhandling. V této době byla první firmou tohoto typu ve východní Evropě. Po 

roce působení došlo ke změně názvu na Czech Ogden Airhandling, a to z důvodu 

navázaní spolupráce s americkou společnosti Ogden Aviation. [16] 

V roce 2002 skotská soukromá společnost John Menzies plc. koupila Ogden Aviation, 

výsledkem byla i změna názvu oficiální pobočky v České republice na Menzies Aviation 

(Czech) s.r.o. (dále jen Menzies Aviation). [16] 

1.3.2 Přechod ČSA 

V roce 2018 se odehrál přechod ČSA od Czech Airlines Handling a.s. (dále jen CSAH) 

k Menzies Aviation, čímž největší handlingová společnost na pražském letišti 

získala významného dopravce a výrazně posílila. Výběr handlingové společnosti byl 

                                                

1 Informace o stavu flotily platí k březnu 2020 
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jasnou volbou, protože mateřská společnost už dlouhou dobu využívala služby Menzies 

Aviation. [17] 

V srpnu 2018 potvrdila ukončení smlouvy do konce září mluvčí CSAH Kateřina 

Pavlíková. Následně ČSA přechází s odbavením k Menzies Aviation. Tady vzniká 

otázka, jestli Menzies Aviation měl dostatek času na příchod tak velkého dopravce, 

neboť v srpnu 2018 průměrný počet odbavených letů ČSA činil za týden 540. [17] 

Za předpokladu, že doba školení nových zaměstnanců u Menzies Aviation trvá přibližně 

dva měsíce, se dá říct, že handlingová společnost za tak krátkou dobu nestihla nabrat 

a vyškolit dostatečný počet agentů, který by měl pokrýt provoz ČSA. Ve výsledku nebyl 

začátek spolupráce mezi Menzies Aviation a ČSA úspěšným. Poznamenaly ho výrazné 

fronty na odbavovacích přepážkách a velký počet zpožděných letů. [9][17] 
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2 Popis procesu odbavení cestujících  

Proces odbavení obsahuje standardizované postupy. Činnosti spojené s odbavovacím 

procesem, zájmena rychlost, pohodlí a příjemnost tohoto procesu, jsou tím, co cestující 

vnímají v souvislosti s hodnocením aerolinek. Proto každá letecká společnost, které 

záleží na dobrém jménu své značky, ví, že proces odbavení cestujících je jednou 

z nejdůležitějších fází letecké dopravy. Na způsobu organizace odbavovacího procesu 

závisí nejen pravidelnost odletů letadel, ale také bezpečnost letů a často i kapacita letišť. 

Z tohoto důvodu je důležité, aby proces odbavení cestujících nebyl pomalý a neefektivní. 

Je důležité zároveň zachovat i stanovenou úroveň komfortu.  

Odbavovací procesy můžeme rozčlenit do dvou skupin [18]: 

o obchodní odbavení, 

o technické odbavení. 

 
Obchodním odbavením rozumíme proces, který se skládá z odbavení pasažérů, 

zavazadel a zboží. Spadá pod něj zasílání provozních zpráv, fakturace poplatků, 

zpracování a příprava dokumentace. Paralelně s odbavovacím procesem probíhá 

příprava údajů o počtu pasažérů a hmotnosti nákladu, tyto informace jsou potřebné pro 

správné naložení a vyvážení letadla. Po vypracování provozní zprávy se zasílají do 

cílového letiště nebo na leště mezipřistání. [18] 

Technickým odbavením rozumíme souhrn činností spojených s odbavením letadla. Patří 

mezi ně nástup a výstup cestujících, vykládka a nakládka zapsaných zavazadel a plnění 

paliva. Prvním krokem je navedení letadla na určité stání, připojení pozemního zdroje 

energie, „přemostění“ letadla nástupním mostem, případně příjezd autobusu. Dalším 

krokem je výstup cestujících a vykládaní/nakládání zapsaných zavazadel, předletová 

prohlídka letadla pilotem a plnění paliva. Po přípravě a úklidu letadla začíná nástup 

cestujících. Finálním krokem technického odbavení je vytlačení letadla ze stojánky, 

spuštění motoru a povolení k letu. [18] 
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2.1 Model procesu odbavení  

 

 

 

červený rámeček – aktivity přímo na letišti 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: Model procesu odbavení cestujících ČSA [Zdroj: autor] 

Nákup letenky (činnost zajištěna 

aerolinkou) 

Příjezd na letiště 

Odbavení k letu (činnost zajištěna 

handlingovou společnosti, při online 

odbavení – let. společnosti) 

Kontrola vstupu do neveřejné části letiště 

(činnost na zajišťuje Letiště Praha) 

Pásová kontrola 

(činnost zajištěna státem)  

Bezpečnostní kontrola  

Neveřejná část letiště (činnosti zajištěny komerčními organizaci – patří 

jsem i tranzitní přepážky, které má na starosti handlingové společnosti)  

Bezpečnostní kontrola 

Odletový východ (činnost zajištěna handlingovou společnosti) 

Příjezd na letiště (činnost 

zajištěna cestujícím nebo několika 

společnostmi, např. MHD atd.) 
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Model procesu odbavení znázorněný na schématu číslo 1 funguje na Letišti Václava 

Havla v Praze a popisuje proces odbavení cestujících ČSA. Představuje kroky, které 

musí absolvovat cestující v průběhu obchodního odbavení. Jednotlivé kroky v modelu 

jsou označeny barevně podle zajištění činnosti, například modrou barvou je označena 

aktivita, kterou má na starost handlingová firma Menzies Aviation. 

Pro účely této práce začíná proces odbavení nákupem letenky a končí odletovým 

východem, což je logickým koncem obchodního odbavení. Vzhledem k tomu, že ČSA 

spolu s partnerskými společnostmi provozuje lety do destinací v Evropské unii, ale 

i mimo ni, schéma je rozděleno do dvou větví, přičemž levá znázorňuje proces odbavení 

na Terminálu 1 a pravá proces odbavení na Terminálu 2. Toto rozdělení je podmíněné 

provozní koncepcí pražského letiště a odlišným účelem terminálů [19]: 

o Terminál 1 – lety mimo Schengenský prostor; 

o Terminál 2 – lety do Schengenského prostoru; 

o Terminál 3 – lety soukromé, zážitkové, charterové a pro nákladovou přepravu. 

Patří sem i lety oficiální návštěv.  

2.2 Nákup letenky 

Nákup letenky je prvním krokem v procesu odbavení. Při něm potenciální cestující řeší, 

jakou třidou poletí, vybírají si vhodný tarif, případně předkupují doplňkové služby.  

V době, kdy neexistoval internet a nízkonákladoví dopravci, ceny letenek byly u všech 

leteckých společnosti přibližně stejně vysoké. Nyní si mohou potenciální zákazníci 

vybírat z několika možností tu nejvýhodnější. Těmito možnostmi jsou nákup přes [18]: 

o agentury,  

o internet,  

o agregátory.2 

 

Agentury prodávají letenky svěřené leteckou společností. Kontrola finanční stability 

agentur a profesionality zaměstnanců je na IATA. V případě výskytu problémů s nějakou 

z agentur IATA informuje všechny členské společnosti. [18] 

V případě nákupu letenky přes internet jsou k dispozici agenturní portály a portály 

leteckých společností. Rozdíl mezi nimi je v tom, že na portálech letecké společnosti je 

k dispozici nabídka na linky operované pouze touto společností, případně na lety 

partnerských aerolinek. Agenturní portály využívají globální distribuční systémy 

                                                

2 Agregátor – počítačová stránka či software shromažďující a třídicí informace z různých zdrojů 
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(Amadeus, Galileo nebo Sabre), což jim umožňuje poskytovat větší možnosti výběru. 

[18] 

Agregátory zkoumají oficiální portály leteckých společností, přičemž výsledkem je široká 

nabídka letenek, která je seřazená podle ceny. Agregátor je tedy schopen nabídnout 

zákazníkovi letenku od několika prodejců. [18] 

Mezi nízkonákladovými dopravci a leteckými společnosti s tradičním modelem 

hospodářství, tzv. národními dopravci, mizí hranice. V současné dobé má smysl mluvit 

o hybridních dopravcích, které nabízejí svým zákazníkům tarifní balíčky, kde jsou 

i nízkonákladové tarify s minimální cenou letenky. Výhodou zavedení podobných tarifů 

je možnost přilákat nové zákazníky. [18] 

ČSA se dá začlenit k hybridním dopravcům, protože aktuálně nabízejí svým zákazníkům 

pět tarifních balíčků: LITE, PLUS, FLEX, BUSINESS LITE a BUSINESS. Tabulka 1 tyto 

tarify podrobně popisuje. [20] 

Tabulka 1: Tarify ČSA [Zdroj: 20] 

	 LITE	 PLUS	 FLEX	 BUSINESS	
LITE	 BUSINESS	

OK	Plus	
míle	 20–100	%	 20–100	%	 20–175	%	 175–200	%	 175–200	%	

OK	Plus	
Corporate	

body	
ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	

Kabinové	
zavazadlo	 1	×	8	kg	 1	×	8	kg	 1	×	8	kg	 2	×	8	kg	 2	×	8	kg	

Malá	
osobní	
taška	

NE	 1	×	3	kg	 1	×	3	kg	 1	×	3	kg	 1	×	3	kg	

Zapsané	
zavazadlo	 NE	 1	×	23	kg	 1	×	23	kg	 2	×	23	kg	 2	×	23	kg	

Občerstvení	 NE	 NE	 ANO	 ANO	 ANO	
Výběr	místa	 NE	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	
SkyPriority	 NE	 NE	 ANO	 ANO	 ANO	
Salonek	v	
Praze	 NE	 NE	 NE	 ANO	 ANO	

Změna	
rezervace	 NE	 NE	 NE	 ANO	 ANO	

Refundace	 NE	 NE	 ANO	 NE	 ANO	
	 ECONOMY	 BUSINESS	
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Z tabulky 1 je vidět, že ČSA nabízí svým zákazníkům dva věrnostní programy OK Plus 

a OK Plus Corporate. [21] 

V případě členství v programu OK Plus zákazník dostává možnost získat bonusové míle 

z letů operovaných ČSA nebo partnerských společností. Členství ve věrnostním 

programu je možné zařídit prostřednictvím vyplnění přihlášky do programu OK Plus na 

oficiálních stránkách letecké společnosti. ČSA nabízí i bonusové letenky, vstupy do 

letištních salonků a vyšší limity pro přepravu zavazadel. Nadstandardní výhody 

věrnostního programu dostanou účastníci, kteří během jednoho kalendářního roku lítali 

často. Vzhledem k určitému počtu segmentů či mílí mají nárok na Stříbrnou, Zlatou nebo 

Platinovou kartu programu OK Plus. Výhodami jsou pak například přednostní služby při 

odbavení a nástupu do letadla, nadlimitní přeprava zavazadel, Gourmet menu, volný 

vstup do letištních salonků atd. Věrnostní program OK Corporate je určen pro firmy. 

Základní princip je shodný s OK Plus. Rozdíl je v tom, že firmy dostávají místo mílí body, 

které pak lze využit například k vystavení bonusové letenky. K členství ve věrnostním 

programu je nutné vyplnit online přihlášku a určit kontaktní osobu. [21] [22] 

Jak je vidět z tabulky 1, nejlevnější letenkou pro zákazníka ČSA bude letenka v cenovém 

balíčku LITE. Tento tarif ale má nejtvrdší podmínky. Pasažér má u něj nárok pouze na 

kabinové zavazadlo, které musí splňovat stanovené limity: váhový – 8 kg a velikostní – 

55 x 45 x 25 cm. Při překročení limitu bude zavazadlo odbaveno do nákladového 

prostoru a cestující za něj bude muset zaplatit. Tento tarif není k dispozici na dálkových 

linkách, kupříkladu na lince do Soulu. [20] 

V případě cenového baličku PLUS má cestující nárok na přepravu jednoho kusu 

zapsaného zavazadla a dvou kusů kabinových zavazadel: jeden kus kabinového 

zavazadla s limity jako u cenového baličku LITE a jedna malá osobní taška se 

stanovenými limity: váhový – 3 kg a velikostní – 40 x 30 x 15 cm. Předpokládá se, že 

malá taška bude uložena vpředu pod sedadlem, a proto se při kontrole v odletovém 

východu neoznačuje. [20] 

Tarify PLUS a FLEX jsou shodné, ale cestující v tarifním balíčku FLEX má nárok na 

refundaci letenky, občerstvení na palubě, SkyPriority a za let dostane o 75 % víc 

bonusových mílí. [20]  

V případě BUSINESS třídy letecká společnost nabízí dva druhy cestovních balíčků: 

BUSINESS LITE a BUSINESS. Jediným rozdílem je nárok na refundaci letenky u balíčku 

BUSINESS. [20] 

Pokud jsou ČSA jen marketingovým dopravcem, což znamená, že let provozuje 

partnerská společnost, přepravní podmínky a limity se mohou lišit. [20] 
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2.3 Příjezd na letiště 

Cestujícím, kteří odlétají či přilétajících z/na Letiště Václava Havla, mohou využít tyto 

druhy dopravy: 

o městskou hromadnou dopravu (MHD), 

o dálkový autobus, 

o taxi, 

o vlak na Hlavní nádraží Praha a na letiště linku Airport Express (AE), 

o osobním vůz. 

2.4 Odbavení na let 

Check-in má za úkol zajistit, aby se na palubu příslušného letadla dostali pouze cestující, 

kteří mají potvrzenou rezervaci na příslušný let. K identifikaci zákazníka v odbavovacím 

systému se využívají osobní doklady, v případě požadavku přijímacího státu bude 

provedena kontrola dokumentů povolujících vstup. Pokud cestující má zapsané nebo 

kabinové zavazadlo, bude zkontrolován jejich počet a váha, a to podle zaplaceného 

tarifu. Po přidělení konkrétního místa obdrží cestující palubní vstupenku. Tento doklad 

stvrzuje příslušnost zákazníka k danému letu. [23] 

ČSA nabízejí několik způsobů odbavení k vlastním letům [24]: 

o odbavení na webových stránkách / v mobilní aplikaci  

o odbavení pomocí samoodbavovacích kiosků, 

o odbavení na přepážce.  

 

Odbavení na webových stránkách ČSA je možné v době od 36 do jedné hodiny před 

odletem, výjimkou je let do Soulu, u kterého odbavení online končí 90 minut před 

odletem. Po odbavení na webových stránkách si cestující sám vytiskne palubní 

vstupenku, ale mohou nastat i výjimky. Od srpna 2019 cestující, kteří odlétají z/do Oděsy 

a Bejrútu si budou muset palubní vstupenku vyzvednout na odbavovací přepážce. Totéž 

se tyká i cestujících s letenkou v cenovém baličku LITE, kteří odlétají z Barcelony, 

Benátek, Boloni, Frankfurtu, Helsinek a Kodaně. Jedná se o linky, které operuje ATR, 

nebo destinace se zvýšeným počtem kabinových zavazadel. Předpokládá se, že 

pasažér s LITE letenkou se nedostane do odletového východu bez návštěvy odbavovací 

přepážky, kde bude provedena kontrola kabinového zavazadla, případně splnění 

tarifních podmínek. Procedura má za účel snížit počet příručních zavazadel v odletovém 

východu a tím eliminovat zpoždění letů kvůli jejich „zabavování“. Výhodou online 

odbavení je především vyhnout se čekání v dlouhých frontách a zkrátit čas odbavení jak 
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pro cestující, tak i pro leteckou společnost. V případě ČSA je situace opačná. Službu 

odbavení online nelze využít v případě letů provozovaných partnerskou společností (tyto 

lety jsou označené OK 3000-5999, v tomto případě je odbavení online umožněno na 

stránkách partnerské společnosti). Nelze ho využít ani v případě cestujících, kteří 

vyžadují speciální asistenci nebo u služby Nedoprovázené dítě.[24] 

K odbavení zapsaného zavazadla se dá využít odbavovací přepážka, popř. 

samoobslužné odbavení zavazadel (Self-Service Bag Drop). Tento způsob je nově 

k dispozici i na Letišti Václava Havla v Praze. Je ale umožněn pouze cestujícím 

odlétajícím z Terminálu 2. Aktuálně probíhá rekonstrukce třídírny zavazadel na 

Terminálu 1, kde by mělo dojit i k výměně zařízení, což umožní využít odbavení Self-

Service Bag Drop i na Terminálu 1. Cestující ČSA odlétající do Schengenského prostoru 

si mohou odbavit kufr bezplatně do šesti hodin před odletem. [24][25] 

Odbavení pomoci samoodbavovacích kiosků se dá využít na Terminálech 1 i 2. 

K identifikaci a následnému odbavení mohou cestující ČSA použít platební kartu, 

cestovní pas, čárový 2D kód na letence nebo číslo elektronické letenky. Po úspěšné 

identifikaci dostane cestující instrukce na obrazovce a samostatně se odbaví k letu. 

Pokud cestující nemá zapsané zavazadlo, může ihned pokračovat 

k bezpečnostní/pasové kontrole, v případě cesty se zavazadlem je nutné kufr nechat 

odbavit na přepážce nebo použít samostatné odbavení zavazadel. [24] 

Odbavení na odbavovací přepážce je klasickým způsobem odbavení. Pokud cestující 

ČSA zvolí tento typ odbavení, musí dorazit na letiště s určitým předstihem. Check-in na 

přepážce je bezplatný, na rozdíl od mnoha jiných dopravců. Aerolinky využívají většinou 

„common check-in“ ale i „flight check-in“. U tohoto způsobu odbavení jsou přepážky 

rozděleny podle cestovní třídy, k dispozici je také přepážka pro již odbavené cestující, 

které chtějí pouze odbavit kufr, tzv. baggage drop-off. [24] 

2.5 Kontrola vstupu do neveřejné části letiště a neveřejná část 

Po průchodu pasovou či bezpečnostní kontrolou se cestující dostane do tranzitní haly, 

kde zpravidla musí čekat, až bude vyzván k nástupu do letadla. Místní informační systém 

je určen k snadné orientaci pasažérů a k navedení do odletové čekárny. V tomto prostoru 

se nachází tranzitní přepážka, která zajištuje transferovým cestujícím dodatečné 

odbavení, případně poskytuje informace potřebné k rychlému přestupu. Jsou tam také 

informační tabule, na kterých se zveřejňují čísla jednotlivých odletových východů a stav 

letů. [23] 
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V tranzitní hale si mohou cestující nakoupit v duty free obchodech, použít salonky nebo 

navštívit restaurace. V současnosti některá letiště – ve snaze zvýšit komerční tržby – 

snižují počet míst k sezení v hale nebo zpožďují zveřejnění odletového východu. 

Pasažéři jsou tak nuceni přemisťovat se po hale, což zvyšuje pravděpodobnost využití 

poskytovaných služeb. [23] 

2.6 Bezpečnostní kontrola 

Pátým krokem procesu odbavení je bezpečnostní kontrola, která je v tomto procesu 

velmi důležitá. Každý člověk, který vstoupí do vyhrazeného bezpečnostního prostoru 

(SRA), musí projít bezpečnostní kontrolou. Úkolem zaměstnance kontroly je zabránit 

vnikání předmětů, které mohou ohrozit bezpečnost letu a život ostatních pasažérů. 

Cestující a jejích příruční zavazadla se během kontroly prověřují pomocí speciálních 

zařízení. 

Z hlediska uspořádání se rozlišuje centralizovaná a decentralizovaná bezpečnostní 

kontrola. Objevují se i jiné typy uspořádaní, ale pro účely této bakalářské práce bude 

stačit dané rozdělení.  

V případě centralizovaného uspořádaní se cestující dostanou do neveřejné části letiště 

ihned po odbavení. Hranicí mezi veřejnou a neveřejnou časti (SRA) je stanoviště 

bezpečnostní kontroly. Tento typ uspořádání bezpečnostní kontroly se používá na 

Terminálu 2.  

Terminál 1 využívá decentralizovaný způsob odbavení. Proces provádění kontroly 

probíhá v rámci odletových čekáren, tzv. gate. To znamená, že do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru se cestující dostanou, až bude otevřen odletový výhod. Tento 

způsob uspořádání bezpečnostní kontroly umožňuje provádět doplňkové procedury na 

žádost leteckých dopravců, kupříkladu aerolinek, které létají do USA a Izraele.  

2.7 Odletový východ  

Jde o finální krok v modelu odbavení. Poslední fází procesu je shromaždiště, 

tzv. odletová čekárna nebo gate. Tento prostor je určen k čekání cestujících na výzvu 

k nástupu do letadla. Po výzvě je ještě jednou zkontrolována identita cestujícího 

a následně naskenován palubní lístek. Samotný nástup do letadla probíhá podle 

stanoveného pořadí, zpravidla jako první jsou vyzváni prioritní pasažéři, rodiny s malými 

dětmi, nedoprovázené dítě a cestující, kteří potřebují asistenci. Dále nastupují ostatní 

pasažéři, a to podle vyhlášených řad či zón. 
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2.7.1 Požadavky a procedury v odletovém východu ČSA 

Proces odbavení cestujících ČSA zajištuje handlingová společnost Menzies 

Aviation. Manuálem, který sumarizuje standardy a požadavky na odbavení cestujících, 

je IATA Ground Operations Manual (GOM). Doplňkový dokument obsahuje platné 

požadavky na činnosti související s odbavením cestujících a také s pozemním 

odbavením letadla. Dokument poskytuje dodavateli handlingových služeb návod, jakým 

způsobem tyto činnosti provádět. Každá letecká společnost má svůj vlastní GOM, který 

zahrnuje informace vztažené k místnímu provozu a požadavkům. [26] 

Následující oddíl popisuji činnosti zaměstnanců handlingové společnosti, které provádějí 

v průběhu odbavení pasažérů v odletovém východu.  

Po příchodu do odletového východu je úkolem check-in agentů připravit odletový východ 

podle požadavku letecké společnosti. Obrázek 1 představuje ukázku správně 

připraveného odletového východu. 

 

Obrázek 1: Odletový východ připravený pro let ČSA [Zdroj: autor] 
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Snahou je minimalizovat zpoždění letu. ČSA od roku 2019 zavedly postup značení 

příručních zavazadel v odletovém východu. Před tím, než začne nástup do letadla, 

personál obejde cestující a označí příruční zavazadla, jejichž velikost překračuje 

maximálně povolený rozměr k umístění pod sedadlo vpředu. Ke značení se používají 

visačky „approved cabin baggage“. Toto označení potvrzuje, že zavazadlo bylo 

zkontrolováno a splňuje limity letecké společnosti. Značení kabinových zavazadel 

probíhá pouze v odletovém východu. Předpokládá se, že personál použije stanovený 

limit visaček ke značení, a zbývající zavazadla, která nejsou označena budou ihned 

odbavena do nákladového prostoru. Stanovené limity příručních zavazadel závisí na 

typu letadla a činí [26]: 

o B737-700 – 60 kusů, 

o B737-800 / A319 – 70 kusů,  

o B737-900 /A320 / A321 – 80 kusů.3 

 
Po domluvě s posádkou může být limit změněn. Tedy v průběhu značení probíhá 

kontrola počtu a velikosti příručních zavazadel, nadrozměrná zavazadla budou 

odbavena do nákladového prostoru a pasažér bude muset za ně zaplatit. [26] 

Personál handlingové společnosti musí posádce nahlásit počet odbavených pasažérů 

podle třídy i zvláštní kategorie cestujících. Samotný nástup probíhá podle určitého pořadí 

– mezi prvními budou cestující business třidy, Sky Priority a VIP pasažéři. Prioritu na 

přednostní nástup mají také cestující vyžadující speciální asistence, nedoprovázené 

dítě, těhotná žena a rodiny s malými dětmi. Patři sem i cestující deportovaní s asistencí 

či bez, ale v tomto případě se neohlašují a nevyzývají k nástupu. Nakonec jsou k nástupu 

vyzváni ostatní pasažéři. [26] 

Na linkách s letadlem typu B737-900 probíhá nástup podle řad, a to kvůli vyvážení 

letadla. V tomto případě budou mezi prvními k nástupu cestující, kteří sedí v řadách  

1–17, ale prioritní nástup se zachovává vždy. [26] 

Standardní čas nástupu cestujících do letadla se koordinuje mezi leteckou 

a handlingovou společností, a to pomocí servisní smlouvy SLA (Service Level 

Agreement). V případě ČSA čas nástupu závisí na typu letadla a je stanoven 

následujícím způsobem [26]: 

 

                                                
3 Některé z uvedených typu letadel nejsou momentálně provozovány, ale zůstávají v příručkách 

(A320 a A319) 
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o ATR72: STD4 –15 minut  

o A319/320/В737: STD –25 minut,  

o A3305: STD – 35 minut.  

 

Vzhledem k standardním časům nástupu se dá vypočíst doba trvání nástupu jednoho 

člověka. Tak kupříkladu, v případě letu operovaného letadlem typu B737-800, s plnou 

kapacitou 189 pasažérů, je čas nástupu jednoho cestujících přibližně pět sekund.  

Podle standardů ČSA musí být před nástupem a v jeho průběhu provedena kontrola 

dodržování přepravních podmínek – počet kusů a velikost příručních zavazadel. 

Výsledkem výše popsaného je logické zjištění, že pět sekund rozhodně k nástupu 

nedostačuje. Jak bylo popsáno výše, podle pokynů ČSA probíhá značení příručních 

zavazadel pouze v odletovém východu. Předpokládá se, že všechna zavazadla budou 

označená ještě před nástupem pasažérů. Realita je ale jiná, přibližně pouze polovina 

cestujících je připravená v odletovém východu. Zbytek dochází v průběhu nástupu, což 

znamená, že v průběhu nástupu bude probíhat i značení a kontrola zavazadel 

u dobíhajících cestujících. V některých situacích tady začíná i zabavování zavazadel.  

Na žádost posádky může být standardní čas nástupu změněn. V případě zpožděného 

letu s použitím MGT6 se výše uvedené standardní časy snižují o pět minut pro každý typ 

letadla. [26] 

Dle pravidel zavedených Menzies Aviation musí být všechny procedury a čas jejich 

výkonu zapsány do tzv. gate monitoring. Tento dokument vyplňují zaměstnanci 

handlingové společnosti. Uvedený dokument obsahuje: 

o čas příchodu zaměstnanců Menzies Aviation, 

o čas příchodu posádky, 

o čas povolení k nástupu, 

o čas, kdy prošel první cestující 

o čas, kdy prošel poslední cestující. 

 
Do tohoto dokumentu se píše také počet zavazadel, které byly odbavené v odletovém 

východu bud’ za poplatek, nebo zdarma (z kapacitních důvodů). Vyplnění gate 

                                                
4 Schedule Time od Departure - plánovaný čas odletu 
5 Aktuálně letadlo typu A330 není provazované, ale zůstává v příručkách  
6 Minimal Ground Time - minimální otáčkový čas 
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monitoringu je povinné, a to z důvodu, že v případě zpožděného letu bude tento 

dokument použit k vyšetřování.  

Z uvedeného obsahu dokumentu je vidět, že některé údaje neodpovídají realitě. Tak 

například položka s časem nástupu posledního cestujícího v tomto případě zobrazuje 

čas nástupu na most, jinými slovy průchod nástupními vraty. Čas nástupu posledního 

pasažéra do letadla se dá jen odhadnout, ale se vyskytují se i situace, kdy poslední 

cestující nastupuje do přeplněného mostu a pak tam čeká. Zaznamenávání času 

povolení k nástupu či času průchodu prvního cestujícího nástupním vchodem tedy 

neodráží skutečnost.  
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3 Analýza současného stavu 

Trend cestovaní je stále na vysoké úrovni i dnes, ukazuje to každoroční nárůst 

cestujících. Tak například v roce 2018 počet cestujících, kteří navštívili Evropu, se zvýšil 

o 6 % oproti roku 2017. [27] 

IATA zveřejnila předpověď’, podle které jsou hlavními faktory růstu letecké dopravy [27]: 

o rozvíjející se střední společenská vrstva, 

o liberalizace letecké dopravy, 

o klimatické změny, 

o demografické perspektivy.  

 
Předpokládá se, že k roku 2037 se počet cestujících zvýší dvakrát. Podle předpovědi by 

mělo dojit i k výrazným změnám, např. v rozmístění hlavních leteckých center. Největší 

letecký trh, kterým jsou nyní USA, by se měl přemístit do Číny, třetí místo obsadí Indie. 

Tyto změny jsou podmíněny zvýšením počtu spojů a snížením tarifů. Liberalizace trhu 

a lepší infrastruktura budou v tomto směru velkými výhodami. [27] 

V roce 2019 IATA zveřejnila výsledky průzkumu, kterého se zúčastnili pasažéři 

ze 166 zemí. Procentní vyjádření respondentů a jejích požadavky na leteckou dopravu 

vypadají takto [27]: 

o 70 % cestujících by chtělo používat své biometrická údaje, 46 % z nich preferuje 

použití těchto dat místo cestovního dokladu.  

o 53 % pasažérů by pravděpodobně odevzdalo své zapsané zavazadlo do 

nákladového prostoru, pokud by bylo možně toto zavazadlo sledovat. 

o 80 % respondentů nechce při příletu čekat na zavazadlo víc než 3 minuty. 

o 53 % dotazovaných považuje za nutné wifi připojení v průběhu letu.  

o 72 % cestujících chce dostávat informace, které se týkají stavu letu do vlastního 

elektronického zařízení. 

 
S rostoucím počtem cestujících je velmi důležité uchovat požadovanou úroveň 

bezpečnosti, efektivity a komfortu pro cestující. Další podkapitola se zaměřují na nové 

možnosti při odbavení, a to vzhledem k aktuálním trendům. 

3.1 Moderní technologie v odbavovacím procesu  

V roce 2019 SITA publikovala předpověď, která se tyká digitální transformace trhu 

letecké dopravy. Podle ní aktuálně žijeme uprostřed demografického posunu 

a přecházíme z pre-digitálního do post-digitálního období. [28] 
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Za deset let se většina světové populace bude skládat z post-digitální generace, tj. lidí, 

kteří se narodili po roce 1981 a vyrostli v epoše „online“. Pro ně je zvykem používat 

digitální služby v každodenním životě. Tato generace je nejméně ze všech ochotná ke 

kontaktu s personálem během odbavovacího procesu a preferuje samostatnost. 

Výjimkou jsou závažné situace, například dlouhé zpoždění letu. Podle publikace bude 

v roce 2025 procentní podíl této generace činit 68 % všech cestujících ne světě. [28] 

Pro pokolení, které se narodilo do roku 1980 a vyrostlo v digitální epoše je pohodlnější 

osobní kontakt s personálem. Jak uvádí předpověď‘, v roce 2025 bude procentní podíl 

těchto cestujících činit 32 %. [28] 

Podle publikace SITA 83 % účastníků průzkumu IT ředitelů leteckých společností a letišť’ 

řídí svoji strategii podle požadavků post-digitální generace. Jedním z požadavků je 

například autonomnost. Moderní cestující chtějí ovládat své cestování pomocí 

samoobslužných servisů, mobilních aplikací a pokročilých chatbotů. Tak například 55 % 

respondentů chce během dvou let zavést do provozu chatboty a 25 % už je používají 

aktivně. Účelem této technologie je odpovídat na často kladené dotazy zákazníků, 

například na rozměry a počet příručních zavazadel, podmínky vrácení letenek atd. [28] 

Výzkum ukázal, že 54,5 % cestujících preferuje samoobslužné odbavení k letu, přičemž 

spokojenost cestujících, kteří používají digitální technologie, je v tomto ohledu vyšší než 

u zákazníků preferujících „staré“ metody v průběhu své cesty. [28] 

59 % cestujících by chtělo používat svůj smartphone místo cestovního dokladu. Tak 

například ICAO se zabývá vytvářením a standardizací jediného „digitálního dokumentu“. 

Předpokládá se, že tento token by měl byt akceptován po celém světě a IATA aktivně 

propaguje iniciativu ukládání pasu do smartphonu, tzv. One ID. V současné době se 

celosvětově zkoušejí možnosti využití biometrických údajů cestujících, které by pak měly 

nahradit cestovní doklady. Předpokládá se, že místo pasu nebo palubní vstupenky bude 

stačit ukázat obličej. [28] 

Pasažéři některých letišť už mohou využit SITA Smart Path. Tato technologie je 

založena na principu přečtení a následném rozpoznávání biometrických údajů obličeje, 

což umožňují cestujícím používat svá biometrická data místo papírových dokumentů na 

celém úseku odbavení, jak je to znázorněno na obrázku číslo 2. [28][29] 

 



32 
 

 

Obrázek 2: Usek odbavení s využitím SITA Smart Path  [Zdroj: 29] 

SITA Smart Path lze snadno integrovat do současné infrastruktury letišť, včetně 

standardních systému pro běžné použití. Tak například na letišti Orlando (USA) je 

integrován stejný systém pro lety British Airways. Téměř 100 % cestujících vyjadřuje 

touhu používat tento systém. K pozitivnímu vnímání tohoto systému přispěla situace, kdy 

se doba nástupu 240 pasažérů jednomu letu snížila na 10 minut. [29] 

Tyto systémy mohou usnadnit nejen procesy spojené s kontrolou cestovních dokladů, 

ale také prodej doplňkových služeb. Pokud se cestující rozhodne využit Fast Track 

koridor pro rychlou inspekci, bude poplatek za tuto službu odečten z jeho platební karty, 

jakmile projde tímto koridorem a je identifikován podle tváře. Rovněž lze regulovat 

rozměry příručních zavazadel. Kamera systému bude schopna zkontrolovat velikost 

kufru a určit, která zavazadla mají být zpoplatněna podle tarifu. [28][29] 

3.2 Vliv aktuální situace na proces odbavení 

Letecká doprava je jednou z nejvíce zasažených odvětví pandemií covid-19. Snaha 

zastavit šíření pandemie a udržet své občany v bezpečí, se projevila v společném úsilí 

omezit pohyb lidí. Státy uzavíraly hranice a cestující přestali létat, což vyvolalo 

pozastavení provozu leteckými společnostmi.  

Podle názoru některých expertů v oboru je aktuální situace pravděpodobně jednou 

z největších výzev pro civilní letectví. To potvrzují i data publikovaná SITA od dubna 

2020. Tyto údaje ukazují, že celosvětový počet letů klesl o 80 % a v Evropě o více než 

90 %, a to ve srovnání s loňským rokem. I IATA zveřejnila výsledky průzkumu, podle 

kterých pouze 14 % dotazovaných respondentů uvedlo, že budou cestovat, jakmile 

plošná opatření budou zrušená. Otázkou pro aerolinky je, kdy se to vlastně stane... [30] 

Předpokládá se, že počet cestujících se vrátí do předchozí úrovně za několik let. Jen 

v jednom se názoru expertů shodují, a to v tom, že zkušenost bude odlišná jak pro 

cestující, tak i pro letecké společnosti. Podle některých oborníků bude cestovaní 

letadlem natrvalo transformováno. Možná víc než po teroristických útocích z 11. září. 

Základními návrhy začínají u povinného nošení roušek a zdravotních prohlídek před 
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letem a končí u radikálních opatření, jako jsou nová uspořádaní sedadel a letištní 

skenery. [30]  

Pro leteckou dopravu byly bezpečnost a pohodlí cestujících vždy prioritou, proto aktuální 

otázkou je, jak zajistit tyto požadavky vzhledem k současné situaci. V důsledku rozšíření 

předchozích virů, například SARS7 nebo těžkého akutního respiračního syndromu, má 

mnoho asijských letišť zkušenost s využitím podobných opatření. K postupům 

zajištujícím tyto potřeby patří například zavedení zdravotnických tymů, které budou 

provádět měření teploty a hledat cestující se zjevenými příznaky nakažení. Měření 

teploty by mělo probíhat v průběhu kontroly cestovních dokladů a také při bezpečnostní 

kontrole. Patří sem i zajištění sociální distance a dezinfekce. K méně rušivým způsobům 

zajištění bezpečnosti cestujících by mohla být technologie Airbus, která je určena 

k detekci výbušnin na letištích. Senzor je schopen detekovat chemikálie používané 

k výrobě bomb. Předpokládá se, že stejná technologie – po úpravě – se dá využit 

i k detekci výskytu vírů, jako je například koronavirus. Aktuálně probíhají testy psů, kteří 

v laboratorním prostředí odhalují viry. [30] 

Čeká nás zaměření především na bezkontaktní technologie, biometrii a zpracování 

údajů na dálku. Tak například NEC Corporation8 nyní nabízí leteckým společnostem 

sadu SDK (Software Development Kit) a také White-Label. Tyto aplikace poskytují 

biometrický program na základě souhlasu cestujících, tedy v rámci registrace bude 

provedená identifikační shoda cestujícího s fotografií v pasu. Předpokládá se, že 

cestující si nainstaluje aplikace, kde prokáže svou identitu pomocí pasu a vlastní 

fotografie. Pak se tyto údaje zašlou na server, ke kterému je umožněn přístup leteckých 

složek. Výhodou pro cestujícího je, že se nemusí opakovaně prokazovat cestovním 

dokladem či palubním lístkem. [30] 

Některé letecké společnosti aktuálně nabízejí svým zákazníkům možnost vytisknout si 

zavazadlový štítek doma a následné označit jim zapsané zavazadlo. Tato funkce 

umožňuje online odbaveným cestujícím nejen ušetřit čas na odbavení, ale v současné 

situaci i minimalizovat kontakt s letištním personálem. Odbavení zapsaného zavazadla 

v tomto případě probíhá tak, že pokud cestující při odbavení online zadá informace 

o přítomnosti zapsaných zavazadel k odbavení, dostane na výběr dvě možnosti  

                                                

7 SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) – těžký akutní respirační syndrom. Virové 

onemocnění dýchacích cest způsobené koronavirem SARS-CoV. 
8 NEC Corporation je japonskou firmou, která poskytuje informační technologie. Sídlem 

společnosti je Tokio. 
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(v případě Air France) – buď vytisknout palubní lístek a štítek pro zapsané zavazadlo 

nebo zaslat oba na uvedený e-mail. V případě vlastní aplikace zavazadlového štítku 

cestující dostane podrobný návod na obsluhu aplikace a také upozornění, které se týká 

rozmístění a informací spojených s tiskem. Samotný štítek vytištěný z domova by měl 

být vložen do držáku, který se pak připevní k zapsanému zavazadlu, jak je zobrazeno 

na obrázku 3. [31] 

 

Obrázek 3: Příklad vytištěného štítku z domova na zapsané zavazadlo [Zdroj:32] 

Švýcarská společnost Xovis9 předpokládá, že fyzické odbavení cestujících bude výzvou 

pro letiště. Vědci z této firmy představili poznatky na téma monitorovaní a fyzického 

odstupu v přeplněných prostorech. Klíčovými kroky jsou: změřit tok lidí, vypočítat 

vzdálenost mezi jednotlivými pasažéry a identifikovat rizikové oblasti. Senzory Xovis jsou 

schopné měřit tok cestujících a také vypočítat vzdálenost. U míst nebezpečných, tedy 

v oblastech, kde se shromažďují lidé, se budou časově vytvářet tzv. nákazové mapy. Na 

obrázku 4 je znázorněna nákazová mapa na příkladu odletové haly. Červené oblasti 

ukazují nejnebezpečnější místa. Oranžovou barvou označuje, kde je riziko nakažení 

vzhledem k počtu lidi vysoké. [33]  

 

 

                                                
9 Xovis – sídlem společnosti je Bern. Aktivitami společnosti jsou stanovení standardů pro 3D 

měření, měření toku lidí, analýza obchodu atd. 
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Obrázek 4: Nákazová mapa [Zdroj: 33] 

Jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole, cestující rádi používají během cestování svá 

mobilní zařízení. Podle publikace SITA je tato tendence více než kdy jindy velmi 

potřebná. Celý letecký průmysl bude směřovat k vizi mobilního cestování a zcela 

mobilního provozu. Klíčovou roli v současné situaci bude hrát digitální technologie 

a automatizace. Bezkontaktní samoobslužné technologie na každém kroku usnadní tok 

cestujících a zkrátí fronty. Zároveň by tyto technologie měly zajistit požadavek na 

sociální distance. [30] 

K těmto technologiím patří SITA Flex. Základem tohoto servisu jsou platformy nové 

generace. Postupným zavedením „cloudových“ mobilních služeb aplikace pomáhá zvýšit 

bezpečnost zaměstnanců a pasažérů. Cestující mohou používat svá mobilní zařízení 

k ovládání například letištních kiosků, aniž by se museli dotýkat obrazovek. Týká se to 

všech dotykových bodů na letišti. Letištní zaměstnanci mohou používat tuto technologii 

k ovládaní aplikací leteckých společností v průběhu odbavení nebo nástupu do letadla 

pomocí iPadů či jiných zařízeni. Toto řešení bylo úspěšné aplikováno na letišti v San 

Franciscu. [30] 

Hodně lidí aktuálně pracuje z domova, zaměstnanců leteckých společnosti by se to tyklo 

také. Vzhledem k rušení letů a regulárním změnám pravidel a předpisů vztahujících se 

k překročení státních hranic, letecké společnosti musí zajistit svým zákazníkům včasnou 

a podrobnou informaci. Poptávka po kontaktních centrech nyní rychle roste. Komplexním 

pomocným řešením v této situaci by mohl být Omnichannel Cloud Communications od 

SITA. Je „cloudovým“ kontaktním servisem, který umožňuje pracovníkům letecké 

společnosti pracovat na dálku. [30] 

Návrat do „normálního“ provozu letecké dopravy nebude jednoduchý a existuje i riziko 

opětovného šíření nákazy, neboť rozšiřování viru je spojeno s pohybem cestujících po 

celém světě. Moderní technologie umožňují tento návrat urychlit. 
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4 Požadavky na odbavení 

Vhledem k tomu, že letecká doprava je zaměřena na zákazníka, je důležité provádět 

průzkumy za účelem sběru aktuálního mínění a požadavků cestujících. Tyto údaje by 

měly pomoct leteckým společnostem při strategickém plánovaní a zaměření. 

4.1 Návrh průzkumu veřejného mínění 

Za účelem získání statistických výsledků byla použita metoda sběru aktuálních mínění. 

Sběr preference jednotlivých respondentů probíhal ve formě dotazníku. Jde o soustavu 

otázek, na které respondent odpovídá prostřednictvím varianty ano/ne. Respondenti byli 

dotazováni na sociálně-ekonomickou pozici, jak často létají, jaký způsob odbavení 

preferují a také na preference způsobu odbavení zapsaného zavazadla. První polovina 

otázek se věnovala pouze charakteristice osobnosti dotazovaných – věk, pohlaví 

a sociálně-ekonomická pozice. Druhá polovina otázek se věnovala frekvenci létání 

a jednotlivým preferencím při odbavení k letu. Jednotlivé skupiny respondentů byly 

roztříděny podle věku a pohlaví.  

Statistická metoda byla zkoumaná na vzorku 72 mužů a 70 žen v populaci: 

o do 20 let, 

o 21–30 let, 

o 31–40 let, 

o 41–50 let, 

o 51–60 let, 

o nad 60 let. 

 
Rozdělení respondentů podle věku a pohlaví je znázorněno na grafu 1. 

 

Graf 1: Věkové rozdělení respondentů [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě použité 
statistické metody] 
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Na grafu 2 je znázorněno sociálně-ekonomické rozdělení dotazovaných mužů. Je z něj 

patrné, že nejvíce cestují letadlem zaměstnaní pánové z věkové skupiny 41–50 let, hned 

za nimi muži se stejnou sociálně-ekonomickou pozicí z věkových skupin 21–30 let a 31–

40 let. Nejméně létají respondenti se sociálně ekonomickou pozicí „nezaměstnaný“ 

a „v důchodu“. 

 

Graf 2: Sociálně-ekonomické rozdělení mužů [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě 
použité statistické metody] 

Sociálně-ekonomické rozdělení žen je znázorněno na grafu 3. To ukazuje, že nejvíc létají 

ženy se statutem „studentka“ ve věkové skupině 21–30 let, zaměstnané ženy ve 

věkových skupinách 21–30 a 41–50 let. Na rozdíl od nich, ženy se sociálně-

ekonomickými pozicemi „na mateřské“ a „v domácnosti“ cestují letadlem mnohem méně, 

k nim se dají přiřadit i „nezaměstnané“ respondentky ve věkových skupinách do 20 let 

a 41–50 let. 

 

Graf 3: Sociálně-ekonomické rozdělení žen [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě 
použité statistické metody] 

Další otázkou byla zjištěna frekvenci létání, respondenti mohli vybrat jednu ze čtyř 

odpovědí. Tak například odpovědi „jednou nebo vícekrát za týden“ a „jednou nebo 

vícekrát za měsíc“ předpokládají časté cesty, převážně z pracovních důvod či dojíždění 
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za rodinou. Odpověď‘ „jednou nebo vícekrát za rok“ zvolila většina respondentů a jen 

jeden respondent si zvolil odpověď‘ „nikdy“. Na grafech 4 a 5 je zobrazená četnost létaní 

vzhledem k věku a pohlaví.  

Graf 4 zobrazuje závislost četnosti létání na věku u mužů. Z obrázku je vidět, že muži ve 

věku 21–30 let a také 41–50 let létají nejvíc „jednou nebo vícekrát za rok“. Největší 

četnost létání je u věkové skupiny 41–50 let. 

 

Graf 4: Závislost četnosti létání na věku u mužů [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě 
použité statistické metody] 

Závislost četnosti létání na věku u žen je zobrazena na grafu 5. Na rozdíl od mužů, mezi 

ženami se vyskytují respondentky, které bud‘ létají víc než jednou za týden, či nelétají 

vůbec. Tyto ženy patři do věkové skupiny 41–50 let. Stejně jako u mužů věková skupina 

21–30 let létá nejvíc „jednou nebo vícekrát za rok“.  

 

Graf 5: Závislost četnosti létání na věku u mužů [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě 
použité statistické metody] 

Porovnáním grafů 4 a 5 bylo zjištěno, že respondenti mužského pohlaví – na rozdíl od 

žen – létají nejčastěji „jednou nebo vícekrát za měsíc“. U mužů si 16 respondentů vybralo 

tuto odpověď‘, u žen jen 12. 
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Další otázkou je „Jaký způsob odbavení preferujete?“. Respondentům byli nabízené 

možnosti, které využívá ČSA. Patří sem odbavení na odbavovací přepážce na letišti, 

přes internet (oficiální stránky letecké společnosti nebo mobilní aplikace) a odbavení 

přes samoobslužné kiosky na letišti. Procentní podíl dotazovaných vzhledem 

k jednotlivým způsobům odbavení znázorňuje graf 6. 

 

Graf 6: Procentní podíl dotazovaných vzhledem k jednotlivým způsobům odbavení [Zdroj: 
vlastní výpočty autora na základě použité statistické metody] 

Z grafu 6 je vidět, že většina respondentů preferuje odbavení přes internet a jen 3 % 

dotazovaných vybírají odbavení pomocí samoobslužných kiosků. Dále pomocí grafů 

budou znázorněné preference ve výběru způsobu odbavení podle pohlaví a věku. 

Graf 7 zobrazuje preference způsobu odbavení u mužů, kde jsou respondenti rozděleni 

do jednotlivých věkových skupin. Tedy je vidět, že skupina 21–30 let nejvíc preferuje 

odbavení přes internet. Muži ve skupině 41–50 let se rozdělili, většina z nich vybírá 

odbavovací přepážku, ale sedm si zvolilo odbavení přes internet.  

 

Graf 7: Preference způsobu odbavení u mužů [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě 
použité statistické metody] 

Takže graf 7 ukazuje nepopulárnost samoodbavovacích kiosků na letišti, tedy jen tři 

respondenti by si zvolili tento způsob odbavení k letu. 
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Preference způsobu odbavení podle věku u žen zobrazuje graf 8. Tady je vidět, že jen 

u skupin 21–30 let a do 20 let si většina zvolila odbavení přes internet. Odbavení přes 

samoobslužný kiosek na letišti vybral jen jeden člověk z věkové skupiny 41–50 let, což 

naznačuje, že tento způsob odbavení je nejméně populární. 

 

Graf 8: Preference způsobu odbavení u žen [Zdroj: vlastní výpočty autora na základě 
použité statistické metody] 

Aby zjistit požadavky na odbavení zapsaného zavazadla, bylo předloženo 

respondentům výběr ze dvou možností odbavení, které aktuálně používají ČSA. Těmito 

možnostmi jsou odbavení kufru na odbavovací přepážce či odbavení pomocí 

samoobslužného servisu „self-service bag drop“, který byl zaveden do provozu před 

nedávnem. Procentní podíl preference znázorňuje grafu 9. 

 

Graf 9: Preference způsobu odbavení zapsaného zavazadla [Zdroj: vlastní výpočty autora 
na základě použité statistické metody] 

Znázornění předností jednotlivých způsobů odbavení zapsaného zavazadla podle 

pohlaví je na grafu 10 a 11. 

Graf číslo 10 vyjadřuje preferenci způsobů odbavení zapsaného zavazadla u mužů. 

Z grafu je vidět, že starší respondenti, tedy z věkových skupin 51–60 a nad 60 let, 

k odbavení zapsaného zavazadla vybírají jen odbavovací přepážku; nejméně lidí 



41 
 

z těchto skupin si zvolilo samoobslužný service „self-service bag drop“. Naopak věkové 

skupiny 21–30 let a 41–50 let tento samoobslužný systém využívají nejvíc ze všech 

respondentů. Celková popularita moderního způsobu odbavení je malá. 

 

Graf 10: Preference způsobu odbavení zapsaného zavazadla u mužů [Zdroj: vlastní 
výpočty autora na základě použité statistické metody] 

Podobná situace je i na grafu 11, který zobrazuje přednosti způsobu odbavení 

zapsaného zavazadla u žen. Tendence k použití obvyklého způsobu je tady rovněž 

zachována. Jen pět respondentek ze skupiny 21–30 let si zvolilo moderní způsob 

odbavení.  

 

Graf 11: Preference způsobu odbavení zapsaného zavazadla u žen [Zdroj: vlastní výpočty 
autora na základě použité statistické metody] 

4.2 Výsledky průzkumu  

V následující podkapitole budou popsané výsledky provedené statistické metody, tedy 

průzkumu. 

První soustava otázek či charakteristická část měla za úkol roztřídit dotazované podle 

věkových skupin, sociálně-ekonomické pozice a pohlaví. Jako příklad tohoto rozčlenění 

na věkové skupiny posloužila publikace SITA, o která bylo zmíněno v oddílu 3.1. 
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Podle této publikace se dá současná populace rozdělit na dvě skupiny: post-digitální 

generaci, tj. lidé, kteří se narodili po roce 1981, a pre-digitální generaci, v tomto případě 

sem spadají lidé narození do roku 1980. 

V použité statistické metodě pod pojem post-digitální populace spadají respondenti ve 

skupinách „do 20 let“, „21–30 let“ a „31–40 let“. Procentní podíl představitelů této 

populace k celkovému počtu respondentů je 60 %. Podle publikace SITA se 

předpokládá, že tito cestující při odbavovacím procesu volí využití moderních technologií 

místo kontaktu s personálem. Odůvodněno je to tím, že post-digitální populace je zvyklá 

používat digitální služby v každodenním životě. Na rozdíl od této skupiny, pre-digitální 

populace, pod kterou spadají skupiny „41–50 let“, „51–60 let“ a „nad 60 let“, preferuje 

kontakt se zaměstnanci v průběhu odbavení, a to z důvodu, že vyrostla v digitální epoše. 

Z navržené statistické metody, tedy dotazníku, je vidět, že představitelé post-digitální 

populace, tedy 69 % z celkového počtu respondentů této populace, vybralo odbavení 

online, což se shoduje s publikovaným průzkumem SITA. 60 % respondentů, kteří 

spadají do skupiny pre-digitální populace, u stejné otázky zvolilo odbavení na 

odbavovací přepážce, což se rovněž shoduje s výše uvedeným průzkumem. Vzhledem 

k procentnímu podílu na celém vzorku preference vypadají takto: 56 % – odbavení přes 

internet, 41 % – odbavení na odbavovacích přepážkách a 3 % – samoodbavovací kiosky. 

Sociálně-ekonomické rozdělení vybraného vzorku respondentů ukázalo, že nejvíc 

cestují zaměstnaní a studující představitelé obou pohlaví.  

Respondenti byli také dotazováni na frekvenci létání. Zdá se, že preference některých 

technologií vzrůstá až poté, co si je člověk několikrát vyzkouší a zjistí, jak fungují. Bylo 

zjištěno, že 76 % z celkového počtu respondentů, kteří uvedli vysokou četnost létání, 

tedy „jednou nebo vícekrát za měsíc“ či „jednou nebo vícekrát za týden“, preferuje 

samostatnost, tj. odbavení k letu bez kontaktu s personálem. Sem patří odbavení přes 

internet a také samoodbavovací kiosky.  

Dá se říct, že v rámci vybraného vzorku respondentů preference způsobu odbavení 

závisí na frekvenci létání a také technologie, která umožňuje samoodbavení, není 

favoritem pro cestující, kteří letí poprvé či létají málo. Zdá se, že v této situaci je člověk 

bezradný a vyžaduje pomoc, případně vhodný návod. 

Snahou minimalizovat provozní náklady se v současné době hodně leteckých 

společnosti snaží o automatizace procesu odbavení anebo už toho dosáhly v maximálně 

možné míře. Umožňují zavedení povinného odbavení online s následujícím 

samostatným tiskem palubní vstupenky či nahráním do vlastního zařízeni a také 

samostatné odbavení zapsaného zavazadla prostřednictvím self-service bag drop. 
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Z tohoto důvodu byla do statistické metody začleněna i otázka zjištující preference 

odbavení zapsaného zavazadla.  

V rámci vybraného vzorku respondentů, jen 21 % dotazovaných jako způsob odbavení 

zavazadla zvolilo self-service bag drop. Procentní podíl preference tohoto způsobu 

odbavení vzhledem k pohlaví činí u mužů 22 %, u žen 17 %. Nepopulárnost tohoto 

způsobu se dá odůvodnit tím, že na pražském letišti byl zaveden nedávno, kupříkladu 

na Terminálu 2 otevření nových přepážek k samostatnému odbavení zavazadel 

proběhlo v lednu 2020, v případě Terminálu 1 aktuálně probíhá rekonstrukce a zavedení 

do provozu je naplánováno na srpen 2020. [25] 

Z výsledků použité metody vyplývá, že samostatnost u odbavení nejvíc projevují 

respondenti ze skupin, které spadají pod post-digitální populaci. Znázorňují to grafy číslo 

7, 8, 10 a 11. Z výsledků vyplývá, že představitelé pre-digitální populace preferují tradiční 

metody odbavení, ale i u této kategorie jsou respondenti, kteří upřednostňují 

samostatnost, tedy odbavení online a použití self-service bag drop. Převážně se to týká 

dotazovaných s vysokou četností létání, což potvrzuje předpoklad, že preference 

některých technologií závisí na frekvenci létání. Z výsledků preference jednotlivých 

způsobů odbavení vyplývá, že nejpoužívanějším způsobem je online odbavení, avšak 

rozdíl mezi tímto a tradičním způsobem není tak velký, aby se dalo jednoznačně 

doporučit, že ČSA by se měly zaměřit pouze na samoobslužné odbavení. 

Porovnáním výsledků použité metody s publikací SITA se dá říct, že předpověď popsaná 

v kapitole číslo 3 platí i na vybraný vzorek respondentů. Z toho vyplývá, že pro ČSA by 

bylo lepší se zaměřit na provedení modernizace internetového odbavení. 
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5 Návrh optimálního řešení 

Aby mohlo být stanoveno optimální řešení, byla provedena obsahová analýza a použita 

byla statistická metoda sběru veřejného mínění. Její výsledky prokázaly, že 59 % 

z celkového počtu respondentů upřednostňuje odbavení online.  

Ale i bez ohledu na preferenci zákazníka se musí letecká společnost zamyslet nad 

nákladovou stranou, jelikož nemusí být vždy výhodné investovat do nejpopulárnějšího 

způsobu odbavení, který sám o sobě nezvýší poptávku cestujících do takové míry, aby 

své náklady pokryla. 

5.1 Porovnání nákladů u jednotlivých způsobů odbavení 

Na základě dostupných informací zde bude provedeno porovnání nákladů na provoz 

jednotlivých způsobů odbavení. 

K odbavení cestujících ČSA využívá: 

o Fix Check-in přepážky – na Terminálu 2, tedy tzv. common check-in používá 

najednou ČSA a Smartwings. Aktuální čísla těchto přepážek jsou 269–283 (16 

přepážek). 

o Fix Check-in přepážky – na Terminálu 1. Tady se odbavují jen lety operované 

ČSA. Aktuální čísla těchto přepážek jsou 111–115 (5 přepážek).  

o Flight Check-in přepážky – na Terminálu 1. 

o Samoobslužné kiosky a servis k odbavení zavazadel.  

o Online check-in přes stránky nebo mobilní aplikace letecké společnosti.  

 

K zajištění těchto údajů byla použita oficiální letištní aplikace „Letiště Praha“, kde se dají 

najít čísla odbavovacích přepážek na jednotlivé lety. V případě rezervovaných přepážek, 

tedy Fix Check-in přepážek, letecká společnost je využívá vzhledem k potřebě, například 

pokud při nižším počtu cestujících z 16 rezervovaných přepážek bude využito k odbavení 

jen 10. Zbývajících 6 přepážek je pořád pronajímaných společností, a proto je i s náklady 

na ně nutné počítat. 

Vyjmenované způsoby odbavení se dají rozdělit do dvou skupin: personifikované 

a automatizované odbavení.  
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5.1.1 Náklady na personifikované odbavení 

Personifikovaným odbavením se rozumí odbavení na odbavovací přepážce při účasti 

pozemního personálu. Pod tento pojem spadá registrace na přepážkách: Fix Check-in, 

Common Check-in a Flight Check-in.  

Silnou stránkou tohoto typu registrace je rychlost odbavení. Tak například vyškolený a 

zkušený check-in agent je schopen odbavit jednoho cestujícího nebo rodinu průměrně 

za 90 sekund.  

Slabou stránku představují náklady. Vzhledem k tomu, že jsou přepážky rozmístěné po 

letišti a odbavení10 zajišťuje handlingová společnost, bude mít letecká společnost 

poměrně velké náklady, které zahrnují náklady na obchodní a technické odbavení 

letadla. 

Vzhledem k počtu pronajatých přepážek se dají vypočítat přibližné náklady na 

personifikované odbavení u ČSA [34]: 

o Terminál 2 (Fix Check-in) – 1 424 000 Kč/měsíc v letní sezoně a 890 000 

Kč/měsíc v zimní sezoně. 

o Terminál 1 (Fix Check-in) – 534 000 Kč/měsíc v letní sezoně a                                  

445 000 Kč/měsíc v zimní sezoně 

o Flight Check-in (Terminál 1) – 182 070 Kč/měsíc v letní sezoně a 110 160 

Kč/měsíc v zimní sezoně 

 

Uvedené náklady jsou založené na aktuálním letištním ceníku, kde poplatky za využití 

odbavovacích přepážek činí: Fix Check-in – 89 000 Kč/měsíc, Common Check-in a Flight 

Check-in přepážky – 102 Kč/20 min. [34] 

Rozdíl mezi přepážkami Fix Check-in a Common Check-in je v tom, že Fix Check-in 

přepážka je trvale rezervovaná společností, proto má aerolinka nárok využívat ji kdykoliv. 

U Common Check-in je naopak přepážka rezervovaná jen v určitém časovém intervalu, 

kde společnost odbavují více než jeden let. Po odletu posledního letadla přepážku 

uzavírá a je k dispozici jiným dopravcům.  

Průměrné náklady na využití odbavovacích přepážek na Terminálu 2 byly vypočítané 

vzhledem k aktuálnímu počtu odbavovacích přepážek a letištnímu ceníku. Tyto přepážky 

                                                
10 Pod pojmem odbavení v tomto případě rozumím registraci na let a činnosti v odletovém 

východu. 
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jsou k využití ČSA a Smartwings 24 hodin. Otevření probíhá 150 minut před odletem 

prvního letu z ranní špičky, ale rozsvítí se najednou všechny lety, které odlétají 

v uvedené době. Po uzavření posledního letu z ranní špičky se otevírá první let 

z dopolední špičky. V té době zůstává otevřena jen jedna odbavovací přepážka – 

BUSINESS. Další přepážky se postupně otevírají 150 minut před odletem prvního letu 

z dopolední špičky. Tento postup se opakuje i u odpolední a večerní špičky. Uzavření 

probíhá s uzavřením posledního letu. Celkem je za den tento „common“ využíván 

k odbavení 1095 minut, ze kterých přibližně 410 minut se používá celková kapacita 

přepážek a zbývajících 685 minut pouze 1 nebo 2 přepážky. Náklady na pronájem tedy 

závisí jen na počtu odbavovacích přepážek, v zimní sezoně vzhledem k menšímu počtu 

cestujících společnosti pronajímají 10 přepážek (890 000 Kč/měsíc), v letní sezoně počet 

přepážek se zvětšují na 16 či víc (1 424 000 Kč/měsíc za 16 přepážek).  

Vzhledem k letištní aplikaci využívá uvedené přepážky (111–115) jen ČSA, takže 

odbavení jednotlivých letů probíhá každý den ze stejných přepážek, proto se dají 

považovat za Fix Check-in. Tyto přepážky ale nejsou otevřené 24 hodin. Už 150 minut 

před odletem prvního letu ČSA se otevírají 2 přepážky, tedy BUSINESS a ECONOMY. 

Další přepážky se otevírají postupně vzhledem k plánovaným časům odletu (STD). 

Například pokud první let odlétá v 11:35 a následující let v 11:40, otevření prvních dvou 

přepážek proběhne v 9:05 a dalších 2 v 9:10. S jejich otevřením musí všechny přepážky 

rozsvítit oba lety. Uzavření přepážek probíhá také postupně, s uzavřením posledního 

letu se uzavírá Fix check-in. Aktuální celková denní doba využití daných přepážek činí 

240 minut denně, tato doba byla vypočítaná vzhledem k době odbavení 4 letů, však tak 

malý počet letů je podmíněn současnou situací ve světě, a proto k výpočtu budou použity 

údaje před příchodem covid-1911, tedy ze zimní sezony 2020. Tak například v zimní 

sezoně doba využití přepážek byla 375 minut denní při odbavení 6 letů (195 dopolední 

a 180 minut večerní špičky). Vzhledem k letištnímu ceníku a počtu odbavovacích 

přepážek (5 přepážek) činí náklady na pronájem 445 000 Kč/měsíc. Tedy rozdíl mezi 

náklady vzhledem k sezoně se mění o 1 přepážku. V letě bude 6 přepážek - 534 000 

Kč/měsíc. 

Aby bylo možné vypočítat náklady na Flight Check-in, je nutné spočítat počet letů 

odbavujících se na těchto přepážkách za měsíc. ČSA využívaly Flight Check-in přepážky 

jen k odbavení letů do Soulu12 a Bejrútu. V případě letů do jihokorejského hlavního města 

                                                
11 Dobou do covid-19 rozumím časové období od října do zavedení nouzového stavu v ČR, tedy 

do března 2020 
12 Aktuální linka je zrušena, však je na stránkách ČSA. 
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začíná odbavení 195 minut před stanoveným časem odletu a končí za 60 minut do STD.  

K odbavení této destinace aerolinka pronajímala 8 odbavovacích přepážek, kde 2 

přepážky jsou BUSINESS, 2 - BAG DROP a 4 – ECONOMY. V zimní sezoně představuje 

frekvence létání této linky 4× za týden, tedy 540 minut odbavení za týden nebo 2700 za 

měsíc. K odbavení letů do Bejrútu se využívají 2 přepážky (BUSINESS a ECONOMY), 

odbavení tedy začíná standardně 150 minut před STD a končí 40 minut. Vzhledem 

k anonymním materiálům se lety do této destinace provozují jen v letní sezoně, a počet 

letů je tedy 3× za týden, proto do zimních nákladů nebude pronájem přepážek 

k odbavení této linky započítaný. V zimní sezoně ČSA platí za odbavovací přepážky typu 

Flight Check-in přibližně 110 160 Kč/měsíc, tedy cena za pronájem 8 přepážek a 2700 

minut odbavení. Tyto náklady byly vypočítané vzhledem k počtu odbavovacích přepážek 

na lince do Soulu, době odbavení a letištnímu ceníku. V letní sezoně vzhledem 

k navýšení počtu letů do Soulu na 6× za týden a letů do Bejrútu náklady činí                      

182 070 Kč/měsíc, ze kterých jsou náklady na odbavení linky do Soulu 165 240 Kč/měsíc 

a 16 830 Kč/měsíc (1650 minut a 2 přepážky) náklady na odbavení linky do Bejrútu. 

Vzhledem k výše uvedeným informace se dá vypočítat celkové náklady na pronájem 

odbavovacích přepážek za rok. Náklady tedy budou činit 21 511 380 Kč/rok, z toho              

12 840 420 Kč náklady v letní sezoně a 8 670 960 Kč v zimní sezoně. 

Vzhledem k dostupným informacím se dá vypočítat, kolik bude stát personál handlingové 

společnosti. V případě Fix Check-in na Terminálu 2 může být minimální počet přepážek 

10, takže minimální náklady na zaměstnance budou činit 280 000 Kč/měsíc. Tato částka 

je vypočítaná vzhledem k hrubé hodinové mzdě (175 Kč/měsíc), počtu přepážek (10) a 

minimu pracovních hodin za měsíc (160). V případě zvýšeného počtu cestujících, tedy 

v letní sezoně, by mohl počet odbavovacích přepážek dosáhnout maximálního počtu 20 

přepážek, tedy náklady na zaměstnance budou činit 560 000 Kč/měsíc. Vzhledem 

k počtu přepážek u Fix Check-in na Terminálu 1 náklady činí 140 000 Kč/měsíc v zimě 

a 168 000 Kč/měsíc v letě.  Minimální měsíční náklady na personál handlingové 

společnosti budou činit v zimě 2 520 000 Kč, v letní sezoně potom 4 368 000 Kč. Za rok 

to činí 6 888 000 Kč. 

Minimální náklady na personál a náklady na pronájem přepážek ročně vycházejí na 

přibližně 28 399 380 Kč. Z toho průměrné náklady na jednoho cestujícího budou 11 Kč. 

Tyto náklady se ale nedají považovat za celkové náklady na odbavení, protože 

nezahrnují v sobě například náklady na provoz odbavovacího systému, uniformy 

zaměstnanců a na materiál. Zjistit zbývající náklady na obchodní odbavení se 
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nepodařilo, důvodem je komerční tajemství Menzies Aviation, ČSA a Letiště Václava 

Havla. 

5.1.2 Náklady na automatizované odbavení 

Pod automatizované odbavení spadají prostředky samoobslužného odbavení, kterými 

jsou samoodbavovací kiosky, Self-Service Bag Drop, odbavení přes stránky či mobilní 

aplikace letecké společnosti.  

U automatizovaného odbavení společnost platí za pronájem kiosků, tedy za možnost 

využít je k odbavení a za materiál. Při internetovém odbavení aerolinka platí za údržbu 

a vývoj aplikací, náklady na materiály jsou tedy nulové. Výhodou tedy je i to, že při tomto 

typu odbavení náklady na personál jsou nulové nebo minimální. 

K slabým stránkám daných typů odbavení patří nutná minimální počítačová gramotnost 

cestujících. Patří sem i omezené použití prostředků samoobslužného odbavení, 

například cestující vyžadující asistenci či službu „nedoprovázené dítě“ se musí 

odbavovat na odbavovací přepážce. Při odbavení nestandardního zapsaného zavazadla 

je nutné se dostavit na přepážku letecké společnosti, takže u automatického typu 

odbavení existuje riziko hackerských útoků či výpadku systému.  

5.1.3 Porovnání nákladů u jednotlivých způsobů odbavení – 
modelování situace  

K porovnání výše uvedených způsobů odbavení z ekonomického hlediska bude použita 

metoda modelování situace. Ke zjištění nejvýhodnějšího způsobu odbavení 

z ekonomického hlediska budou použity vypočítané náklady na personifikované 

odbavení a také výsledky statistické metody. 

K modelování situace budou použity výsledky statistické metody sběru veřejného mínění 

z kapitoly číslo 4. Respondentům bylo položeno několik otázek, z nichž jedna se ptala: 

„Jaký způsob odbavení preferujete?“ Výsledky ukázaly, že 56 % z celkového počtu 

respondentů preferuje online odbavení, 41 % odbavení na přepážce a 3 % Self Check-

in kiosky.  

Aby byl zjištěn celkový počet odbavených cestujících, budou použita dostupná data 

z výroční zprávy ČSA za rok 2018. Data za rok 2019 a 2020 bohužel nebyla zveřejněna 

a k nim přístup autorka nemá. Vycházet se bude z těchto údajů [9]: 
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o Počet cestujících přepravených na linkách ČSA – 2 675 308 

o Počet letů – 31 866 

o Obsazenost – 78,19% 

 

Z toho se dá vypočítat průměrný počet odbavených cestujících na jeden let, který činí 84 

lidi. Vzhledem k tomu, že ČSA provozuje ATR 72 s maximální kapacitou 72 osob, 

průměrný počet odbavených cestujících na jeden let se liší od reality. Z toho důvodu 

bude pro účely modelu použita střední hodnota, a to vzhledem k maximální a minimální 

kapacitě letadel, které ČSA nebo Smartwings aktuálně provozují. Tedy průměrný počet 

cestujících na jeden let činí 142 osob. 

U namodelované situace předpokládáme, že z celkového počtu odbavených cestujících 

na jeden let využilo automatizované odbavení 59 % (84 cestujících) a personifikované 

41 % (58 cestujících). Při přepočtu na celkový počet odbavených cestujících za rok 

využilo automatizované odbavení 1 578 432 cestujících a personifikované 1 096 876 

cestujících.  

Mezi cestujícími, kteří použili automatizované odbavení, 21 %13 (331 471 cestujících) 

kufr nemělo či se odbavilo přes Self Service Bag Drop a 79 % (1 246 961 cestujících) 

šlo odbavit kufr na odbavovací přepážku. 

U cestujících, kteří použili personifikované odbavení, je procentní rozdělení preferencí 

na odbavení zapsaného zavazadla stejné, tedy 21 % (230 344 cestujících) nemělo či 

neodbavovalo zavazadlo přes odbavovací přepážku a 79 % (866 532 cestujících) 

odbavilo kufr na přepážce. 

Z těchto údajů plyne, že 21 % z celkového počtu cestujících za rok nevyužívalo nebo 

nemuselo vůbec využívat odbavovací přepážky. Vzhledem k nákladům na jednoho 

cestujícího při personifikovaném odbavení a při zaměření na automatizované odbavení, 

úspora pro leteckou společnost v tomto případě bude činit 6 179 965 Kč/rok.  

5.1.4 Porovnání nákladů na Fix Check-in a Common Check-in – 
modelování situace 

Vzhledem k nákladům na Fix Check-in přepážky bude rezervace jedné přepážky stát  

89 000 Kč/měsíc. Vzniká otázka, jestli se ČSA vyplatí pronajímat určitý počet přepážek 

                                                
13 Statistické metoda sběru veřejného mínění. Výsledky preferenci způsobu odbavení zapsaného 

zavazadla: 21 % - samoobslužné odbavení a 79 % - odbavení na přepážce. 
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jako Fix Check-in, nebo jestli je lepší je pronajímat na čas jako Common Check-in. Aby 

to bylo možné zjistit, bude použita modelová situace. 

K modelování situace budou použity dostupné údaje o počtu přepážek a nákladech na 

jednotlivé druhy, takže budou použita data zobrazující časový průběh odbavení. 

V navrženém modelu se k odbavení pronajímá určitý počet přepážek typu Common 

Check-in. Odbavení začíná standardních 150 minut před odletem a končí 40 minut do 

STD. S uzavřením posledního letu ze špičky budou přepážky uvolněny k dispozici jiným 

společnostem. 

V případě namodelované situace se k odbavení na Terminálu 2 využívá 10 přepážek, 

tento počet byl zvolen vzhledem k dostupným datům ze zimní sezony. Vzhledem k času 

odletu prvního a posledního letadla z ranní špičky se Common Check-in otevírá v 04:25 

a uzavírá se v 06:40. Tedy doba odbavení činí 135 minut. Dopolední špička se začíná 

odbavovat v 08:40 a končí v 11:25 (165 minut). Dopolední špička se začíná odbavovat 

v 08:40 a končí v 11:25 (165 minut). Odpolední špička začíná v 13:55 a končí v 16:55 

(180 minut). K odbavení posledního letu budou pronajaty pouze 2 přepážky, proto 

v modelu bude použit Flight Check-in. Odbavení začíná v 19:55 a končí ve 21:45 (110 

minut). Vzhledem k celkové době odbavení, počtu přepážek a náklady na pronájem 

přepážek budou poplatky pro leteckou společnost činit: Common Check-in 758 880 

Kč/měsíc a Flight Check-in 34 782 Kč/měsíc. Celkové náklady na pronájem přepážek 

v zimě je 703 662 Kč/měsíc. S příchodem sezony počet přepážek vzroste maximálně na 

20, ale k odbavení večerní špičky budou nutné maximálně 4 přepážky.  Přibližné celkové 

náklady na pronájem odbavovacích přepážek za rok vzhledem k zimní a letní sezoně 

činí 14 285 916 Kč/rok. Náklady na personál budou ve výši 6 602 250 Kč/rok. Celkové 

náklady jsou 20 888 166 Kč/rok. 

V případě namodelovaného průběhu odbavení na Terminálu 1 se využívají 6 

odbavovacích přepážek v letě a 5 v zimě. Odbavení ranní špičky začíná v 8:20 a končí 

se v 11:35 (195 minut). Večerní špička letů se začíná odbavovat v 20:10 a končí v 22:45 

(155 minut). Roční náklady na pronájem přepážek a personál budou tedy přibližně činit 

3 652 110 Kč/rok. Celkové náklady na odbavení tedy budou 5 740 735 Kč/rok, z nichž 

náklady na personál jsou 2 088 625 Kč/rok. 

Celkové náklady na odbavení tedy budou 26 628 901 Kč/rok.  

Vzhledem k vypočítaným nákladům na personifikované odbavení, které představují                       

28 399 380 Kč/ročně, je vidět, že náklady za namodelované situace jsou nižší  

o 1 770 479 Kč/ročně. 
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Výsledky namodelované situace umožňují říct, že pro ČSA by bylo vhodnější využívat 

k odbavení přepážky Common Check-in a Flight Check-in. 

5.2 Doporučení 

Z výsledků modelování situací při porovnání nákladů u jednotlivých způsobů odbavení 

je vidět, že úspory i při pouhých 21 % samoobslužných cestujících jsou dostatečně velké, 

což umožňuje předpokládat, že nejvýhodnějším způsobem odbavení pro zvolenou 

aerolinku bude automatizované odbavení. Navíc vzhledem k předpokladu SITA a 

výsledkům statistické metody požadavek na automatizované odbavení roste a bude se 

zvyšovat i nadále. Pokud ČSA chtějí být moderní a konkurenceschopnou aerolinkou, je 

důležité preference zákazníků brát v úvahu. 

Další modelování odhalilo, že pro zvolenou leteckou společnost by bylo výhodnější 

pronajímat místo Fix Check-in přepážky Common Check-in a Flight Check-in. Úspory 

pro aerolinku by tedy činily 1 770 479 Kč/ročně. 

Výsledné úspory by ČSA mohly investovat na zlepšení a modernizaci internetového 

odbavení, tím by se ještě více zvýšil počet cestujících, kteří preferují automatizované 

odbavení. 

 



52 
 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovit a navrhnout řešení, která umožní ČSA 

minimalizovat náklady na odbavení a zároveň zvýšit spokojenost cestujících v průběhu 

tohoto procesu.  

Vzhledem k tomu, že letecká společnost je zaměřena na zákazníky, bylo nutno zjistit 

jejich preference. K tomu byla použita obsahová analýza odborných článků a statistická 

metoda sběru veřejného mínění. 

Z obsahové analýzy bylo zjištěno, že požadavek na samoodbavovací způsoby roste, 

takže z článků plyne, že zaměřením většiny světových leteckých dopravců a letišť je tzv. 

post-digitální populace, tedy cestující s rokem narození po roce 1981, protože právě tato 

generace preferuje automatizované odbavení.  

Vzhledem ke způsobům odbavení, které využívá ČSA, byla navržena statistická metoda 

sběru veřejného mínění – dotazník. Cílem bylo zjistit nejpoužívanější způsob odbavení 

u vybraného vzorku respondentů za účelem stanovení zaměření pro vybrané aerolinky. 

Procentní podíl jednotlivých způsobů odbavení u celkového počtu respondentů vypadá 

takto: 56 % – odbavení přes internet, 41 % – odbavení na odbavovacích přepážkách a 

3 % – samoodbavovací kiosky. Vzhledem k výsledkům se dá říct, že pro ČSA by bylo 

vhodné se zaměřit na automatizované odbavení.  

Aby byl stanoven z ekonomického hlediska nejvýhodnější způsob odbavení pro 

zvolenou leteckou společnost, bylo provedeno porovnání jednotlivých způsobů. 

S použitím dostupných údajů byly vypočítané minimální náklady na personifikované 

odbavení, které činí 28 399 380 Kč/rok. Tato částka zobrazuje náklady na pronájem 

odbavovacích přepážek a personál handlingové společnosti. Vzhledem ke komerčnímu 

tajemství tyto náklady nezahrnují celkové náklady na obchodní odbavení, kam patří 

například náklady na provoz odbavovacího systému, uniformy zaměstnanců, na 

materiály atd. 

K zajištění nejvýhodnějšího způsobu odbavení byly namodelované 2 situace s využitím 

dostupných zdrojů. První modelování se zabývalo porovnáním personifikovaného 

a automatizovaného odbavení z ekonomického hlediska, výsledky modelu ukázaly, že 

při pouhých 21 % samoobslužných cestujících z celkového počtu odbavených pasažérů 

za rok budou úspory pro aerolinky činit 6 179 965 Kč/rok. Druhé modelování se zabývalo 

zajišťováním nejvýhodnějšího personifikovaného způsobu. Bylo odhaleno, že pro ČSA 

Fix Check-in vychází o 1 770 479 Kč/ročně dražší než Common Check-in. 
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Cíl práce se dá považovat za dosažený. Pro ČSA byl zjištěn nejvýhodnější způsob 

odbavení – automatizovaný. Při aplikace doporučených řešení by aerolinka mohla ročně 

ušetřit přibližně 7 950 444,-Kč/rok. 
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