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Anotace: Cílem je seznámit studenty základními znalostmi o 
službách poskytovaných v rámci letecké dopravy. 
 
 
 



Letecká doprava 



Letecká doprava 

 VÝHODY 

 nejrychlejší způsob 
přepravy 

 rychlé spojení i mezi 
značně vzdálenými místy 

 pohodlí a kultura 
cestování 

 NEVÝHODY 

 vysoké provozní náklady 
= vysoká cena přepravy 
(letenek) 

 vzdálenost letiště od 
center měst a středisek 
CR 

 negativní vliv na ŽP 



České aerolinie (ČSA) 

 Letecká aliance SKY TEAM: AeroMexico, Air France, 
ČSA, Delta, Korean Air a Alitalia 



Materiálně technické podmínky letecké dopravy 

 LETADLA 

 LETIŠTĚ 

 DOPRAVNÍ CESTY (LETECKÉ LINKY) 



Rozdělení letadel (podle hledisek) 

 a) podle velikosti (aerotaxi, airbus) 

 b) podle délky doletu 

 c) podle provozní rychlosti 

 d) podle jiných technických parametrů 

 e) podle úrovně a rozsahu poskytovaných služeb: 



Úroveň a rozsah poskytovaných služeb v letadle: 

 First class (kategorie 1. třídy) F  

 http://www.emirates.com/cz/english/flying/our_fle
et/emirates_a380/emirates_a380.aspx 

 Bussines class (kategorie obchodní třídy) C 

 Economy class (kategorie ekonomické třídy) - u ČSA 
Travel class Y 

 

http://www.emirates.com/cz/english/flying/our_fleet/emirates_a380/emirates_a380.aspx
http://www.emirates.com/cz/english/flying/our_fleet/emirates_a380/emirates_a380.aspx


Letiště 

 Jsou to místa vybavená pro start a přistávání letadel: 
budovami a technickou infrastrukturou, zařízením 
pro řízení letového provozu, budovami a zařízením 
pro odbavování cestujících a nákladů (terminály). 



Letiště - druhy: 

 Letiště ve správě ČSL (Praha Ruzyň, Ostrava-
Mošnov, Karlovy Vary-Olšová Vrata, Brno-Tuřany) 

 Veřejná mezinárodní letiště 

 Neveřejná mezinárodní letiště 

 Vojenská letiště 

 Polní letiště 

 „náhradní (záložní) letiště“ 



Dopravní cesty (letecké linky) 

 Představují myšlenou čáru letu letadel atmosférou, 
jež je na zemi spojena s letišti, pomocnými 
přistávacími plochami, nácestnými body, 
orientačními majáky a letištními zařízeními. 



Členění letecké dopravy: 

Doprava nákladní a
osobní

Teritoriální hledisko:
Doprava vnitrostátní
a mezinárodní

Hledisko periodicity:
Doprava pravidelná
a nepravidelná



Charterová doprava 

 Je systém dopravy, v němž je letadlo nebo jeho část 
pronajímána provozovatelem služby nájemci (CK) 

 systém charterových řetězců 

 ČSA, Travel Servis 



Sortiment poskytovaných služeb v letecké dopravě: 

 1. Přepravní služby (palubní) 

 2. Pozemní služby 



Hlavní služby a subjekty soustředěné na 
letišti a v jeho bezprostředním okolí: 

 řízení letového provozu 

 odbavování cestujících a jejich zavazadel 

 odbavování nákladů (carga) a poštovních 
zásilek 

 bezpečnostní kontrola 

 celní odbavení 

 imigrační kontrola 



 pronájem automobilů 

 stravovací služby 

 maloobchodní prodej 

 nabídka poboček CK a jednotlivých 
dopravců 

 zdravotnické a hygienické služby služba  

 směnárenská činnost 

 zprostředkování ubytování 



Letový řád 

 Rozsah práv a povinností cestujících při letecké 
přepravě 

 Místo odletu, místo určení, období platnosti spojení, 
dny provozu, čas odletu a příletu, číslo letu, typ 
letadla, bod přestupu 

 Letový řád ČSA: www.czechairlines.com 



 Dohoda o mezinárodním civilním letectví 

 Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) 

 Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) 

 



Dopravní ceniny 

 platný cestovní doklad a vízum 

 LETENKA (+ zavazadlový lístek) 

 



 Tarify, slevy 

 automatizované rezervační systémy (Amadeus, 
Sabre, Galileo, Worldspan) 

 Cestující může místo v letadle na určité spoje 
získat: 

 1. přímý prodej 

 2. rezervace, knihování (booking) 

 3. letenka bez rezervace (OPEN) 



Zdroje: 
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