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Anotace 

 

 Bakalářská práce nahlíţí do systému letecké přepravy nákladu. První část se zabývá 

rozdělením nákladových prostorů letadel do tříd podle bezpečnostních předpisů. Další část 

popisuje vyuţití leteckých kontejnerů a palet a zmiňuje moţnost přepravy zvláštních druhů 

nákladu. Následně jsou v práci vysvětleny základní způsoby přepravy nákladu různými druhy 

letadel. Některá speciální nákladní letadla jsou podrobněji popsána. Poslední část se zabývá 

pozemní podporou. Jsou uvedeny poţadavky na letiště a jeho technické vybavení pro 

manipulaci s nákladem. 
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Annotation 

 

 The bachelor thesis looks at the system of air cargo. The first part deals with division 

of aircraft cargo compartments into classes in accordance with safety rules. The following 

part describes the usage of air containers and pallets and refers to a possibility of 

transportation of special kinds of cargo. The main ways of cargo transportation by various 

kinds of aircraft are explained. Some special cargo aircraft are described in more detail. The 

last part of the thesis is concerned with ground support. The requirements which have to be 

supplied by an airport are mentioned and also the technical equipment for handling of cargo.  
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Úvod 

 

 Letecká doprava je jedním z nejmladších dopravních oborů. Od svého vzniku prochází 

prudkým rozvojem. Vyuţití letadel představuje v dnešní době nejrychlejší způsob transportu 

nákladu i lidí na velké vzdálenosti. Proudová letadla se pohybují asi desetkrát rychleji neţ 

auta nebo vlaky. Jsou schopna přímou čarou překonat hory i oceány. Unesou desítky, některá 

dokonce i stovky tun nákladu. Z těchto důvodů podíl letecké nákladní přepravy stále roste a 

mezinárodní obchod by bez ní mohl jen těţko fungovat. 

 Vzduchem je moţné přepravovat téměř cokoliv: lidi, poštu, balíky, auta, zvířata, 

dokonce i letadla mohou být přepravena letecky. Obecně je letecky přepravováno hlavně 

zboţí spadající do následujících kategorií: 

 

 předměty rychle podléhající zkáze 

 zboţí s vysokou hodnotou 

 zboţí s krátkými lhůtami dodání 

 

V závislosti na druhu zboţí lze pouţít letadla od obyčejných linkových osobních aţ po 

obrovské speciální transportéry. V této práci je vytvořen náhled do jednotlivých způsobů 

přepravy nákladu. Jsou zde uvedeny poţadavky pro nákladové prostory a vysvětleno pouţití 

leteckých kontejnerů a palet. Dále jsou podrobněji popsána některá typická nákladní letadla, 

včetně jejich technických parametrů. Na konci práce je pozornost věnována letištím a jejich 

technickému vybavení. 

 

1. Historie 
 

 První záznam o transportu nákladu letadlem pochází z Ameriky z roku 1910, kdy 

obchodní řetězec přepravil balík s hedvábím z Daytony do Columbusu v Ohiu. Při těchto 

prvních pokusech se jednalo pouze o lehké balíky, nejčastěji s poštou nebo textilem. V této 

době ještě neexistovala ţádná nákladní letadla, veškerý náklad byl přepravován osobními 

dopravními letadly. První nákladní letoun představil Donald Douglas v roce 1925. Jednalo se 

o jednomotorový dvouplošník, označený C-1,  který mohl nést aţ 1100 kg nákladu. Jeho dolet 

činil 620 km při cestovní rychlosti 137 km/h. Ve stejném roce představil i Douglasův rival 

William Boeing  svůj první nákladní dvouplošník, Model 40, určený pro přepravu pošty.Jeho 

letové výkony byly velmi podobné letounu C-1. Hlavním problémem v této době bylo to, ţe 

málokterý dopravce chtěl provozovat nákladní letadla, všichni se orientovali pouze na 

rozvíjející se osobní dopravu. 

 V roce 1935 byl uskutečněn první let revolučního letounu DC-3, který je dodnes 

povaţován za jeden z nejvýznamnějších dopravních letounů, které byly kdy vyrobeny. 

Původně osobní letouny se brzy začaly vyrábět také v nákladní verzi. Byly schopny unést 

náklad s hmotností blíţící se 3 tunám a byly dost velké na to, aby se do nich vešel i automobil. 

Roku 1942 s nimi Americké aerolinie jako první v Americe započaly transkontinentální 

nákladní dopravu. Ke konci druhé světové války jich bylo vyrobeno více neţ 10000 a letecké 

společnosti je pouţívaly ještě řadu let po válce. Zajímavé je, ţe i dnes, po více neţ 70 letech, 

jich stále v nákladních verzích několik létá.  

 



10  

 
Obr. 1. Douglas DC-3 Dakota  

 

Jedno z prvních letadel, které regulérně operovalo kolem celého světa, bylo DC-6. Se svými 

čtyřmi vrtulovými motory a přetlakovou kabinou dosahovalo solidních letových výkonů. Jeho 

plně nákladní verze vstoupila na trh v roce 1949. 

 Dalším důleţitým přelomem v nákladní letecké dopravě se stal nástup proudových 

letadel. Oba světoví lídři ve výrobě letadel, Boeing a Douglas, zaznamenali úspěch. Boeing se 

svým 707 s dvěma velkými nákladovými dveřmi dosahoval o 75% větší rychlosti neţ 

vrtulový DC-6, a jeho nosnost byla více neţ dvojnásobná. Nicméně jeho hlavní konkurent byl 

DC-8. Ten měl větší výkon, nosnost i dolet, coţ mu nakonec umoţnilo zůstat ve sluţbách 

aerolinií déle neţ Boeing. Se zvyšující se poptávkou po proudových letounech bylo vyvinuto 

několik nákladních verzí, například DC-9, DC-10, MD-11, B737, B757, B767. Ovšem 

vzhledem k vysoké pořizovací ceně nových letadel se mnoho operátorů rozhodlo kupovat 

starší osobní verze a poté je přestavět na nákladní. Tyto přestavby často prodluţovaly 

ţivotnost letadel, které jiţ byly nevyhovující pro přepravu pasaţérů, ale pro náklad byly 

dostačující. 

 Klíčovým elementem k velkému nárůstu objemu přepraveného nákladu během 

posledních 30 let se stal Boeing 747. Firma ho představila v roce 1972. Jeho design ho 

předurčoval k tomu, stát se velkým nákladním letounem i pro dálkové tratě. Jeho vysoký trup 

s téměř rovnými vertikálními stěnami mu umoţňuje pojmout aţ 113 tun nákladu, které dokáţe 

přepravit do vzdálenosti okolo 9200 km. Uvedením Boeingu 747 dostal transkontinentální 

obchod nástroj, který se stal páteří celé letecké nákladní přepravy.[3] 

 

2. Rozdělení letecké nákladní dopravy 
 

2.1. Letecké společnosti přepravující náklad 

 

Leteckou přepravu nákladu mohou zajišťovat tři typy leteckých společností: 

 

 integrovaní expresní dopravci 

 aerolinie přepravující cestující 

 nákladní dopravci. 

 

Integrovaní expresní dopravci provozují nákladní letadla na pravidelných linkách, nákladní 

automobily a menší dodávkové vozy. Tito dopravci zajišťují expresní přepravu zboţí z domu 

do domu. Patří mezi ně například FedEx nebo DHL.  
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Aerolinie přepravující cestující provozují pravidelnou i charterovou osobní dopravu a jako 

vedlejší sluţbu nabízí přepravu nákladu v nákladových prostorách osobních letadel z letiště na 

letiště. Uvést lze například ČSA, Lufthansa, British Airways.  

 

Nákladní dopravci obvykle vyuţívají velkokapacitní nákladní letadla pro přepravu velkých 

objemů nákladu z letiště na letiště. Lety mohou být pravidelné i charterové  a  většinou létají 

na dlouhých tratích. Často se jedná o dceřiné společnosti aerolinií přepravujících cestující. 

Jsou to například Gemini a Korean Air Cargo. [4] 

 

 

2.2. Způsoby přepravy nákladu 

 

 Jak plyne z předchozího, náklad lze přepravovat buď nákladními letadly nebo 

osobními letadly při vyuţití jejich nákladových prostorů. Mezi nákladní letadla patří osobní 

dopravní letadla,následně upravená pro přepravu nákladu, a speciální nákladní letadla. 

Přeprava nákladu můţe být tedy rozdělena do tří kategorií: 

 

 vyuţití nákladních prostorů dopravních letadel pro cestující 

 upravená dopravní letadla 

 speciální nákladní letadla. 

 

 

3. Klasifikace nákladových prostorů letadel dle předpisů 
EASA CS-25 

 
 V letectví je kladen velký důraz na bezpečnost. Všechna letadla musí splňovat určité 

předpisy. V Evropě je vydává Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Poţadavky 

jsou kladeny i na nákladové prostory letadel. Lze je rozčlenit do pěti tříd:   

 
Třída A - Třída A nákladového nebo zavazadlového prostoru je ta, ve které: 

 

 přítomnost poţáru bude snadno objevena členem posádky 

 kaţdá část tohoto prostoru je snadno dostupná posádkou. 

  

 

Třída B - Třída B nákladového nebo zavazadlového prostoru je ta, ve které: 

 

 je dostatečný přístup do kaţdé části tohoto prostoru členem posádky z důvodu 

uhašení případného poţáru ručním hasicím přístrojem 

 při dodrţení bezpečnostních opatření se do prostorů pro cestující nebo posádku 

nedostane významné mnoţství kouře, plamenů nebo hasící látky 

 je oddělený schválený poţární detekční systém, který v případě poţáru varuje 

pilota nebo palubního inţenýra. 
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Třída C - Třída C nákladového nebo zavazadlového prostoru je ta, ve které: 

 

 je oddělený schválený poţární detekční systém, který v případě poţáru varuje 

pilota nebo palubního inţenýra 

 je schválené vestavěné hasicí zařízení ovladatelné z kokpitu 

 při dodrţení bezpečnostních opatření se do prostorů pro cestující nebo posádku 

nedostane významné mnoţství kouře, plamenů nebo hasící látky 

 je moţno řídit odvětrávání, díky čemuţ lze s pomocí hasicí látky uhasit oheň 

kdekoliv v tomto prostoru. 

     

 

Třída D - Třída D nákladového nebo zavazadlového prostoru je ta, ve které: 

 

 případný oheň bude kompletně izolovaný a nebude mít ţádný vliv na letadlo 

nebo bezpečnost posádky 

 při dodrţení bezpečnostních opatření se do prostorů pro cestující nebo posádku 

nedostane významné mnoţství kouře, plamenů nebo hasicí látky 

 je ventilace ovládána v kaţdé části tohoto prostoru, proto ţádný oheň 

nepřekročí bezpečnostní limity 

 je brán ohled na působení tepla na kritické části letadla 

 objem tohoto prostoru nepřekročí 28,32 m
3
 

 v případě, ţe je objem prostoru 14,16 m
3 

a méně, je dostatečný průtok vzduchu 

42,48 m
3
/h. 

 

   

 Třída E - Třída E nákladového prostoru je v letadlech přepravujících pouze náklad ta, ve 

            které:  

 

 je oddělený schválený poţární detekční systém, který v případě poţáru varuje 

pilota nebo palubního inţenýra 

 je moţno uzavřít průtok vzduchu z nebo do tohoto prostoru a tato regulace 

průtoku je přístupná posádce za letu 

 při dodrţení bezpečnostních opatření se do prostorů pro cestující nebo posádku 

nedostane významné mnoţství kouře, plamenů nebo hasící látky 

 jsou dostupné únikové východy pro posádku, bez ohledu na to, jak je letadlo 

naloţené[5]. 

   

   

 Nejvíce se v letadlech vyskytují nákladové prostory třídy C nebo E. Třída C se nachází 

v letadlech pro cestující – jejich spodní nákladové prostory. Do třídy E patří prostory na 

hlavní palubě u nákladních letadel.Velmi zřídka se stává, ţe by zde vznikl poţár, ale pokud se 

to stane, musí mít posádka moţnost ho za letu uhasit. Proto jsou nákladové prostory vybaveny 

systémy na detekci poţáru, které na něj upozorní posádku do jedné minuty po jeho vzniku. 

Dále jsou vybaveny hasicím zařízením, které můţe být dálkově aktivováno posádkou. Uvnitř 

trupu letadla se nachází důleţité komponenty, jako jsou kabely nebo rozvody hydrauliky a 

paliva. Proto musí být nákladové prostory odděleny od trupu letadla a dalších jeho sekcí 

speciálními přepáţkami vyrobenými z nehořlavého materiálu.  
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 Kabina letadla je přetlakována jako celek, není tedy moţné při boji s ohněm sníţit tlak 

v nákladovém prostoru. Je ale moţné zabránit přístupu čerstvého vzduchu, v důsledku čehoţ 

brzy dojde ohni kyslík. 

 Čerstvý vzduch se dostává do kabiny otvory ve stropu. Odtud proudí podlahou kolem 

trupu do nákladových prostorů. Ven z letadla je vzduch vypouštěn výtokovým ventilem. Na 

obrázku je vidět průřez trupu letadla pro cestující včetně naznačení proudění vzduchu. [6] 

 
Obr. 2.Průřez trupu letadla s vyznačeným prouděním vzduchu 

 

 

 

4. Kontejnerizace, paletizace 
 

 Náklad je potřeba v letadle nějakým způsoben upevnit, aby se zabránilo jeho pohybu. 

Volně uloţeno můţe být pouze menší mnoţství lehkého nákladu. Řešením pro umístění 

nákladu v letadle je pouţití speciálních leteckých kontejnerů a palet. Ty zároveň usnadňují 

manipulaci s nákladem, hlavně při nakládání a vykládání letadla. 

 Kontejner je vyroben tak, aby byl co nejlépe vyuţit objem nákladového prostoru 

letadla. Má tvar kvádru a v závislosti na tom, zda je určen pro spodní nebo horní palubu, má 

zkosené spodní nebo horní boční hrany. Pro umístění nákladu do kontejneru slouţí dveře, 

které se nachází na jedné nebo na obou stranách. Někdy se také místo dveří pouţívá plachta 

kvůli úspoře hmotnosti. 

 Paleta je tvořena několik centimetrů silnou deskou ze slitin hliníku a úchyty pro 

upevnění sítě, která drţí zboţí na paletě. U rozměrnějších a těţších věcí lze místo sítě vyuţít 

popruhů. 

 Všechny přepravní obaly jsou standardizovány pod záštitou mezinárodní asociace 

leteckých dopravců IATA. Ty potom spadají pod označení ULD (Unit Load Devices). Kaţdý 

druh kontejneru i palety má své označení a jejich tvar a rozměry jsou předepsány. Pro 

přepravu ULD nejsou uzpůsobena všechna letadla. Lze je rozdělit podle velikosti do dvou 
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skupin. Do první spadají menši letouny, jako je Airbus A320 nebo Boeing 737. Ve druhé 

skupině tzv. širokotrupých letadel jsou hlavně Boeing 747, 777, Airbus A300, A310, A330, 

A340 a McDonnell Douglas DC-10. Mezi důvody standardizace patří kromě zajištění 

bezpečnosti dopravy také moţnost vyuţití jednoho ULD více společnostmi s různými letadly.    

 Existuje mnoho různých druhů kontejnerů a palet. Ty nejrozšířenější jsou uvedeny v 

Příloze 1. Vedle běţných kontejnerů existují i speciální kontejnery na přepravu zvířat, nebo 

lkontejnery s tepelnou izolací pro udrţení přepravní teploty v určitém rozsahu. Palety mají 

rovněţ své speciální verze. Lze uvést například palety pro přepravu aut nebo leteckých 

motorů. 

 Letadla uzpůsobená pro přepravu ULD mají na palubě válečkové dráhy pro snadnou 

manipulaci s nákladem. V oblasti nákladových dveří je podlaha vybavena kuličkami, které 

umoţňují snadnou rotaci kontejneru nebo palety. Podle standardizovaných rozměrů ULD je 

paluba vybavena upínacími prvky pro připevnění palety či základny kontejneru. K fixaci 

dochází minimálně na čtyřech místech, u velkých obalů pak na šesti. Z tohoto důvodu se 

nesmí vyskytovat na základně kontejneru nebo paletě jakékoli deformace. V případě, ţe 

z jakéhokoliv důvodu nelze aktivovat všechny upínací prvky, musí dojít k přeloţení nákladu a 

vyřazení vadného ULD z provozu. Proto kladou předpisy IATA i letecké společnosti velký 

důraz na správnou manipulaci s ULD. Správně by měly být manipulovány výhradně po 

válečkových drahách. 

 Ţivotnost ULD závisí především na zacházení s tímto vybavením, obvykle činí kolem 

pěti let. Při šetrném zacházení, především správné manipulaci, můţe slouţit i více neţ 

dvojnásobek. Jde také ovšem o správné skladování momentálně nepouţívaných obalů, které je 

pro jejich ţivotnost velmi důleţité. Kontejnery by měly být skladovány v regálech nebo 

upevněné k přepravnímu vozíku. Oba způsoby jsou však velmi nákladné, a navíc vyţadují 

velkou skladovou plochu, protoţe ULD se nesmějí skladovat na sobě.[7] 

 

 

 

5. Přeprava zvláštních druhů nákladu 
 

5.1. Nebezpečný náklad 

 Nebezpečné věci létají vzduchem kaţdý den, a to nejen v nákladních speciálech, ale 

také v letadlech pro cestující. Jejich přeprava se řídí předpisy IATA a ICAO. Nebezpečným 

zboţím jsou předměty a substance, které jsou významně schopné ohroţovat zdraví, 

bezpečnost nebo majetek při přepravě vzduchem.Vše důleţité je přesně specifikováno v DGR 

manuálu, který kaţdoročně vydává IATA.  

Nebezpečné zboţí je rozděleno do tří kategorií: 

 

 zboţí, jehoţ přeprava letecky je obecně povolena, protoţe splňuje všechny poţadavky 

na balení a vlastní dopravu 

 zboţí, které lze přepravovat letecky jen za zvláštních opatření 

 zboţí, které je zcela vyloučeno z letecké přepravy. 

 

Podle druhů a vlastností se nebezpečné zboţí dělí do devíti tříd, jednotlivé třídy se podle 

povahy dělí dále do divizí. 
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Třída a divize 

 

Druh nebezpečného zboţí 

1 

1.1 Látky s nebezpečím hromadné exploze 

1.2 Látka s nebezpečnými rysy, ale nehrozí hromadná exploze 

1.3 Látka s nebezpečím vznícením, menší nebezpečí exploze 

1.4 Látka s  malým nebezpečím 

1.5 Velmi necitlivé látky představující nebezpečí hromadné exploze 

1.6 Velmi necitlivé látky nepředstavující nebezpečí hromadné exploze 

2 
2.1 Hořlavý plyn 

2.2 Nehořlavý plyn, zkapalněný plyn 

3 3 Tekutá hořlavina 

4 

4.1 Pevná hořlavina 

4.2 Samozápalná látka 

4.3 Látka nebezpečná za vlhka 

5 
5.1 Okysličovadlo 

5.2 Organický peroxid 

6 
6.1 Jedovatá látka 

6.2 Infekční látka 

7 7 Radioaktivní látka 

8 8 Ţíraviny 

9 9 Další druhy nebezpečného zboţí 

Tab. 1. Rozdělení nebezpečného zboží 

 

 Kaţdé zboţí musí být označeno výstraţným štítkem pro značení nebezpečnosti. 

Výstraţné štítky se upevňují na vnější obal zásilky z jedné strany. Zboţí označené štítkem 

,,Do not load in passenger aircraft" smí být nakládáno pouze do nákladního letadla. [1] 

 

5.2. Přeprava zvířat 

 Nákladové prostory jsou přetlakovány stejně jako kabina pro cestující a u většiny 

velkých dopravních letadel je také moţná regulace teploty. Jsou zde tedy zajištěny přijatelné 

podmínky pro přepravu zvířat. Lze přepravovat jak malá zvířata o velikosti psa, tak i velká, 

například koně. Přeprava je moţná pouze ve speciálních přepravních schránkách nebo 

kontejnerech s označením ,,Animals". Na schránky jsou kladeny určité poţadavky pro 

bezpečnou přepravu zvířat, které vydává IATA. Zvířeti musí být umoţněno ve schránce stát, 

otočit se nebo si lehnout. Ve schránce musí být dostatečný počet ventilačních otvorů. Při cestě 

delší neţ 6 hodin by mělo mít zvíře k dispozici vodu, případně i jídlo. Pro velká zvířata, jako 

jsou koně či dobytek, existují speciální kontejnery, které mají pro kaţdý druh rozdílné 

parametry. [8]  
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Obr. 3.Kontejner pro přepravu koní 

 

 

6. Využití nákladových prostorů dopravních letadel pro 
cestující 

 
 Značná část všech linkových letů nese na palubě letadla kromě cestujících také náklad. 

Výjimku tvoří snad jen někteří nízkonákladoví dopravci létající na krátké vzdálenosti, kteří se 

snaţí, aby jejich letadla co nejvíce létala, a nechtějí se zdrţovat jejich nakládáním. 

 Dopravní letadla mají obvykle dvě paluby (některá velká mají i tří, např. Boeing 747). 

Na horní palubě jsou umístěny sedačky pro cestující a na spodní jsou prostory pro zavazadla a 

náklad. Nákladové prostory se liší velikostí a konfigurací, které závisí na typu letadla. 

Obvykle má letadlo dva nebo tři. Jeden se nachází vpředu před křídlem a druhý v centrální 

nebo zadní části letadla. Některé větší letouny mají ještě třetí přídavný zadní nákladový 

prostor. Ten bývá od centrálního oddělen sítí nebo přepáţkou. Nákladové dveře se nachází na 

pravé straně letadla a cestující nastupují levou stranou. Technika pro nakládání a pro nástup 

cestujících si tedy navzájem nepřekáţí. Náklad lze nakládat buď po jednotlivých kusech 

(nejčastěji zavazadla cestujících), v kontejnerech nebo na paletách. Některá letadla, která patří 

do kategorie tzv. narrow-body letadel (letadla s úzkým trupem), nejsou uzpůsobena pro 

přepravu ULD. U těchto letadel lze přepravovat náklad pouze po jednotlivých kusech. Patří 

mezi ně například Boeing 737 nebo 757. [6] 

 Kromě moţnosti vyuţití nákladových prostorů letadel pro cestující existují ještě tzv. 

kombi verze, u kterých jedna část hlavní paluby je obsazena cestujícími a druhá je 

uzpůsobena pro přepravu ULD. 
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Obr. 4. Boeing 747-nákladové prostory na spodní palubě 

 

 
 

 
Obr. 5.McDonnell Douglas MD11 – spodní nákladový prostor 

 

7.  Upravená dopravní letadla 

 
 Přestoţe velká dopravní letadla jsou schopna kromě cestujících přepravovat i velké 

mnoţství nákladu, není jejich vyuţití pro přepravu nákladu vţdy nejlepší. Aerolinie se 

soustředí hlavně na přepravu osob,  přeprava nákladu je pro ně vedlejší záleţitostí. Destinace 

jsou tedy voleny v zájmu co nevětšího vyuţití kapacity letadla cestujícími. Pro rychlou a 

efektivní přepravu nákladu je proto nejvhodnější nákladní letadlo. Má větší kapacitu a 

nakládání a vykládání letadla je jednodušší a rychlejší, protoţe probíhá přímo u nákladního 

terminálu. Náklady na pořízení nového nákladního letadla jsou ovšem vysoké. Nejčastějším 

řešením proto bývá pouţití staršího letadla pro cestující a jeho následná modifikace na 

nákladní verzi. 

 Typickým kandidátem na konverzi bývá letoun, který má za sebou kolem 15 let 

provozu. V nákladní verzi jsou letadla obvykle mnohem více zatěţována, jejich hmotnosti se 
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mohou blíţit jejich vzletovým limitům. Proto se během konverze provádí důkladná kontrola 

letadla. 

 Celý proces trvá obvykle okolo čtyř měsíců. Nejprve je třeba z letadla odstranit 

všechny nepotřebné komponenty, jako jsou sedadla pro cestující, toalety, kuchyň, topení nebo 

skříně pro zavazadla. Následně je v trupu vytvořen otvor pro velké hydraulicky ovládané 

nákladní dveře. Například u Boeingu 737  mají rozměry 2,18 m x 3,56 m. Poté je odstraněna 

stará podlaha a nahrazena novou s větší nosností, která bude schopna nést těţké letecké 

kontejnery. Kvůli zachování těţiště letadla je podlaha rozdělena na několik částí. Do kaţdé z 

těchto částí smí být naloţen náklad o určité maximální hmotnosti. Nejtěţší náklad je potom 

umístěn ve středu letadla v oblasti křídel. Zatíţení podlahy můţe být v tomto místě aţ 

dvojnásobné oproti verzi přepravující cestující, proto je posílení podlahy velmi důleţité. V 

oblasti nákladových dveří je podlaha vybavena speciálním povrchem s kuličkami, aby bylo 

moţné kontejnery nebo palety jednoduše otočit a potom je po válečkových drahách dopravit 

aţ na konec letadla. 

 

 

 
Obr. 6.Boeing 747- nákladový prostor 

 

 

 Během manipulace s nákladem by mohla být poškozena okna, proto jsou obvykle 

nahrazena kovovými pláty. V případě uvolnění nákladu by mohlo dojít k jeho 

nekontrolovanému pohybu. Z toho důvodu je mezi kokpitem a nákladovým prostorem 

instalována přepáţka s dveřmi schopná snést havarijní násobek zatíţení aţ 9g. Za ní můţe být 

dle poţadavků zákazníka nainstalována malá kuchyňka a sedačka pro kurýra. [10] 

 Nákladové prostory letadel přepravujících pouze náklad se řadí do třídy E. Stejně jako 

v případě třídy C i zde musí být prostory pro náklad odděleny od trupu přepáţkami, aby 

nedošlo k poškození trupu, kabelů, atd. V případě vzniku poţáru musí být posádce zajištěno 

přijatelné prostředí, aby se mohla plně věnovat ovládání letadla. To je zajištěno jiţ zmíněnou 

přepáţkou mezi kokpitem a nákladovým prostorem, zařízením na detekci poţáru a hasicím 

zařízením.   
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Obr. 7.Boeing 737-300F  

 

 

 

    

8. Speciální nákladní letadla 

 
 Dopravní letadla pro cestující nebo upravená nákladní letadla jsou sice schopna 

přepravit relativně velký objem nákladu i na velké vzdálenosti, ale většinou pouze ve 

standardizovaných leteckých kontejnerech nebo paletách. Navíc nakládání letadel je moţné 

pouze na letištích, která disponují odpovídající technikou. Někdy je ovšem nutné přepravit 

náklad neobvyklých rozměrů nebo je potřeba ho dopravit na místa mimo civilizaci, kde 

nejsou letiště s dlouhými betonovými přistávacími drahami. Ať uţ se jedná o přepravu 

lokomotiv, bagrů, částí letadel a raket nebo zajištění humanitární pomoci a vojenské techniky, 

ke všem těmto účelům slouţí speciální nákladní letadla. Tato letadla lze rozdělit na letadla 

upravená hlavně pro přepravu částí letadel, jako jsou Airbus A300 ST Beluga nebo Boeing 

747 LSF Dreamlifter, a transportní letadla primárně určená pro přepravu vojenské techniky. 

Mezi ně patří například Antonov An-124 nebo Lockheed C5 Galaxy.  

 

 

 

8.1. Letadla upravená pro přepravu částí letadel 

 

 Mnozí velcí letečtí výrobci jsou nadnárodními společnostmi, pro které není neobvyklé, 

ţe mají své výrobní závody po celém světě na vzájemně velmi vzdálených místech. Jednotlivé 

části letadel je potřeba z různých částí světa dopravit na jedno místo, kde budou smontovány. 

Přeprava po silnici a po moři by byla zdlouhavá a drahá. Proto byla vyvinuta upravená letadla 

s velmi prostorným trupem, do kterého lze umístit křídla nebo trup letadel. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%BD_v%C3%BDrobce
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8.1.1. Airbus A300 ST Beluga 

 Vývoj Belugy započal v roce 1991. Beluga měla nahradit jiţ dosluhující starší 

vrtulový letoun Super Guppy. Za základ poslouţil standardní velkokapacitní dvoumotorový 

Airbus A300. Křídla, motory, podvozek a spodní část trupu byly zachovány a horní část trupu 

byla nahrazena obrovskou konstrukcí ve tvaru podkovy, která měla 7,7 m v průměru. Aby byl 

umoţněn nerušený přístup do nákladového prostoru, byla pilotní kabina standardního A300 

posunuta pod podlahu nákladového prostoru a nad kabinu byly instalovány vzhůru se 

otevírající vrata. Ocasní část byla zvětšena a zesílena, aby byla zajištěna směrová stabilita při 

letu. Celkem bylo vyrobeno pět Belug. Jejich hlavním úkolem je převáţet komponenty 

Airbusů z výroby na montáţní linky v Toulouse a Hamburku, ale jsou k dispozici i pro 

charterové lety. Byly uţ pouţity pro přepravu mnoha speciálních nákladů, např. částí 

vesmírné stanice, rozměrných a křehkých uměleckých děl, průmyslových strojů a 

kompletních helikoptér. [11] 

 

 

 
Obr. 8.Airbus A300-600ST-nákladový prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvozek_letadla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pilotn%C3%AD_kabina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrtuln%C3%ADk
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Obr. 9. Airbus A300-600 ST Beluga 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Boeing 747 LFC Dreamlifter 

 

 První let Dreamlifteru proběhl v roce 2006. Nejedná se o nový letoun, Dreamlifter je 

modifikovaná verze staršího 747-400 pro cestující. Má zvětšený trup, který má třikrát větší 

objem nákladového prostoru neţ standardní nákladní 747. Přestoţe nárůst kapacity letounu je 

značný, kromě rozšíření trupu byly provedeny jen minimální změny. Letadlo je o jeden metr 

delší a má o 1,2 m vyšší svislou ocasní plochu. Kvůli zvýšeným vibracím byly odstraněny 

winglety. Má zvláštní systém otevírání nákladového prostoru, kdy se celá záď letounu odklápí 

do strany. Dreamlifter byl upraven firmou Evergreen Aviation Technologies a slouţí 

výhradně Boeingu pro přepravu trupu a křídel nového typu 787 Dreamliner z Itálie a Japonska 

do Ameriky. [12] 

 

 

 
Obr. 10. Boeing 747 LCF Dreamlifter - nakládání 

 

 

 

Technické parametry 

Délka 56,16 m 

Rozpětí 44,84 m 

Výška 17,34 m 

Průměr trupu 7,7 m 

Prázdná hmotnost 86 t 

Max. vzletová hmotnost 155 t 

Hmotnost nákladu 47 t 

Objem nákladu 1365 m
3 

Dolet při plném naloţení 1667 km 

Cestovní rychlost 780 km/h 

Tab. 2. A300-600 ST Technické parametry 

http://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen_Group#Evergreen_Aviation_Technologies_Corporation
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Obr. 11. Boeing 747 LFC Dreamlifter 

 

 

 

 

 

8.2. Transportní letadla 

 

 Vojenské či humanitární operace, kterých se v současné době účastní ozbrojené síly 

mnoha států světa, si lze jen těţko představit bez leteckého transportu. Rychlost přesunu sil do 

místa operace a zásobování rozmístěných sil patří totiţ k hlavním předpokladům úspěchu 

takových operací. Transportní letadla lze rozdělit do dvou skupin: strategické a taktické. 

Strategické letouny jsou obvykle velké čtyřmotorové proudové stroje a slouţí pro přepravu na 

velké vzdálenosti aţ kolen 10 000 km. Naproti tomu taktické bývají menší vrtulová letadla a 

operují většinou do vzdálenosti okolo 2500 km. [13]  

     Vzhledem k tomu, ţe se transportní letadla pouţívají k podobným účelům, mají 

některé konstrukční prvky podobné. Většinou se jedná o hornoplošníky s širokým trupem. To 

proto, aby se pod křídly mohla pohybovat vozidla a aby trup mohl být nízko nad zemí, coţ 

usnadní nakládání a vykládání. Motory se nachází vysoko nad zemí, coţ sniţuje riziko 

vniknutí nečistot. Hornoplošník má také ze všech konfigurací nejvyšší součinitel vztlaku. 

Nákladové dveře v zadní části letounu slouţí rovněţ jako nakládací rampa, po které mohou do 

letadla najíţdět i vozidla. Tyto dveře mohou být otevřeny i za letu a náklad je moţné shazovat 

na padácích. Některé letouny mají navíc další nákladové dveře, kdy se celá přední část letadla 

odklopí nahoru. Letadlo potom můţe být současně jednou stranou vykládáno a druhou 

nakládáno. Dalším prvkem pro usnadnění nakládání letadla je tzv. kleknutí. To je umoţněno 

tím, ţe se přední podvozek zasune a tím se sníţí úhel mezi nájezdovou rampou a zemí. Aby 

mohla letadla přistávat i na nezpevněných plochách, jsou vybavena velkým počtem kol. To 

zajistí rozloţení tíhové síly působící na povrch přistávací dráhy a letadlo můţe přistávat i na 

relativně měkkém povrchu. V následující kapitole bude přiblíţen typický představitel 

transportních taktických letadel Lockheed Hercules C-130 a největší letadlo na světě Antonov 

An-225 Mriya. 

 

Technické parametry 

Délka 71,68 m 

Rozpětí 64,4 m 

Výška 21,54 m 

Šířka trupu 8,38 m 

Prázdná hmotnost 180,53 t 

Max. vzletová hmotnost 363,24 t 

Objem nákladu 1840 m
3 

Dolet při plném naloţení 7800 km 

Cestovní rychlost 878 km/h 

Tab. 3. 747 LFC Technické parametry 
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Obr. 12.Antonov An-124-otevřené přední i zadní nákladové dveře 

 

 

 
Obr. 13.Lockheed C-5 Galaxy-přeprava kamionu 

 

8.2.1. Lockheed Hercules C-130 

 Hercules C-130 patří dnes mezi nejrozšířenější transportní taktická letadla. První 

zkušební let byl proveden v roce 1954 a o dva roky později vzlétl první sériově vyrobený 

letoun s označením C-130A. Hercules ihned zaznamenal velký úspěch a v nepříliš změněné 

podobě se vyrábí dodnes. Letoun je poháněn čtyřmi turbovrtulovými motory Rolls-Royce a 

dokáţe pojmout aţ 21 tun nákladu. Nákladový prostor je vybaven válečky pro manipulaci s 

kontejnery a paletami. V případě potřeby hladkého povrchu je ale moţné válečky odejmout. 

Dveře nákladového prostoru se nachází v zadní části a mohou slouţit rovněţ jako nájezdová 

rampa. Díky svému podvozku s celkem šesti koly je C-130 schopen přistávat i na 

nezpevněných a krátkých drahách. Ovšem pro vyloţení nákladu není někdy ani potřeba 

přistávat. Náklad lze ,,vyloţit" ze vzduchu s pouţitím padáků. Existují dva způsoby, jak 

náklad za letu ,,vyloţit". V prvním případě letadlo letí ve větší výšce a kontejner či paleta jsou 
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z letadla vytaţeny buď pomocí malého padáku nebo vyuţitím gravitační síly a následně na 

padáku sneseny na zem. Ve druhém případě letadlo letí ve výšce kolem 3 metrů nad zemí a 

náklad je z letadla vytaţen pomocí velkých padáků. Po sklouznutí na zem velmi rychle 

zastaví. [14] Pro vzlet z neupravených nebo krátkých ranvejí se někdy pouţívá speciální 

pomocný raketový systém nazývaný JATO (Jet-fuel Assisted Take Off). Letadlo se rozjede po 

dráze za pomocí vlastních motorů. Poté zapne pilot systém JATO, rakety umístěné v zadní 

části letadla se zaţehnou, čímţ letoun získá vyšší rychlost. Krátce po vzletu se systém JATO 

automaticky vypne a letoun pokračuje v letu pouze s vlastními motory. Tohoto systému se 

vyuţívá například při zásobování výzkumných stanic na Arktidě, kde C-130 startuje z 

ledových přistávacích ploch.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 14. Start C-130 s využitím systému JATO 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Antonov An-225 Mriya 

  Kosmický program ruského raketoplánu Buran si vyţádal nové řešení způsobu jeho 

dopravy. Raketoplán není schopen se vlastními silami přesunout z výrobního závodu nebo 

místa přistání na kosmodrom, a tak při řešení tohoto problému Rusové postupovali stejně jako 

Američané – navrhli přepravovat raketoplán na obřím letadle. Navíc části nosné rakety 

Eněrgija, která vynáší raketoplán do vesmíru, také nebylo moţné přepravovat jinak neţ 

letecky. Původně měl raketoplán nést letoun Mjasiščev VM-T. Ten však jiţ byl zastaralý a 

bylo potřeba vyvinout náhradu. Jako základ pro nové letadlo poslouţil největší sériově 

vyráběný strategický transportní letoun An-124 Ruslan. Trup byl prodlouţen asi o 15 metrů, 

coţ vytvořilo dostatek místa pro upevnění neobvyklých nákladů jak na hřbetě (např. 

raketoplánu Buran), tak i v nákladovém prostoru. Podle výrobce můţe Mriya nést na svém 

hřbetu cokoliv do velikosti 70 metrů na délku a 8 metrů v průměru. V případě vyuţití 

Technické parametry 

Délka 34,3 m 

Rozpětí 40,4 m 

Výška 11,8 m 

Průměr trupu 3,2 m 

Prázdná hmotnost 39 t 

Max. vzletová hmotnost 74,3 t 

Hmotnost nákladu 21 t 

Objem nákladu 127 m
3 

Dolet při plném naloţení 3800 km 

Cestovní rychlost 660 km/h 

Tab. 4. C-130 Technické parametry 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mjasi%C5%A1%C4%8Dev_VM-T
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nákladových prostorů můţe hmotnost nákladu dosáhnout aţ 250 tun. Nákladový prostor je 

vybaven dvěma portálovými jeřáby, kaţdý o nosnosti 5 tun, coţ usnadňuje manipulaci s 

nákladem. Kvůli zajištění stability Mriye s nákladem na hřbetu pouţili konstruktéři dvojitou 

směrovku. Jednoduchá svislá ocasní plocha by totiţ v úplavu za nákladem ztrácela účinnost. 

Oproti Ruslanu dostala Mriya další pár motorů. Celkem má tedy šest motorů Progress D-18T, 

které jsou schopny vyvinout dostatečný tah pro letadlo s maximální vzletovou hmotnosti 600 

tun. Tuto hmotnost na zemi nese celkem 32 kol, z toho 28 kol patří hlavnímu podvozku a 4 

kola jsou na přídi. 

 Mriya odstartovala ke svému prvnímu letu v roce 1988. S raketoplánem Buran na 

hřbetě poprvé vzlétla 13. května 1989, kdy ho převáţela z letiště Ţukovskij na kosmodrom 

Bajkonur. Nicméně program raketoplánu Buran byl zastaven a Mriya byla v roce 1994 

odstavena. Poté několik let slouţila pouze na náhradní díly pro Ruslany. V roce 2000 byl však 

letoun znovu uveden do provozu. Po modernizaci motorů a avioniky byla Mriya 7. května 

2001 znovu ve vzduchu. V současné době létá po celém světě a zajišťuje přepravu 

nadměrných a těţkých nákladů. [15] 

 

 

 

 
Obr. 15.Antonov An-225 – nákladový prostor s jeřáby 
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  Obr. 16. Antonov An-225 Mriya 

 

 

 

 

 

 

9. Zajištění pozemní podpory 
 

 Letecká přeprava je nejrychlejším druhem dopravy na velké vzdálenosti. Ovšem aby 

byla efektivní, musí být splněny některé další poţadavky týkající se pozemní podpory. Letiště 

musí mít dobré napojení na pozemní dopravní infrastrukturu. Nejčastěji bývá spojení 

zajištěno v podobě silniční dopravy, ale v poslední době se začíná rozšiřovat také ţelezniční 

přístup. Navíc letiště nesmí mít ţádné omezení pro noční provoz a musí disponovat potřebnou 

pracovní silou za přijatelnou cenu. Kromě pracovní síly musí mít vybavení pro zajištění 

nakládání a vykládání letadel, skladování, třídění nákladu, případně jeho váţení.   

 

 

9.1. Struktura letiště 

 

 Letiště jsou rozdělena do dvou oblastí – landside a airside. Oblast landside zahrnuje 

parkoviště a přístupové cesty pro pozemní dopravu. Airside zahrnuje všechny prostory 

přístupné letadlem, coţ jsou přistávací dráhy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Všechen 

náklad, který se pohybuje mezi těmito dvěma oblastmi, prochází odbavovacími budovami 

neboli tzv. terminály. V závislosti na velikosti letiště můţe být na letišti terminálů i více. Před 

kaţdým terminálem je situována odbavovací plocha.  

9.1.1. Airside 

  Kvůli nočnímu provozu by vzletová a přistávací dráha měla být orientována tak, aby 

letadla nelétala nad obydlenými oblastmi. Odbavovací plocha musí mít dostatečnou kapacitu 

pro všechna nákladní letadla, která jsou na letišti provozována. Parkovací místa neboli tzv. 

stojánky pro letadla by měla být co nejblíţe nákladnímu terminálu kvůli sníţení pozemního 

Technické parametry 

Délka 84 m 

Rozpětí 88,4 m 

Výška 18,2 m 

Průměr trupu 6,4 m 

Prázdná hmotnost 175 t 

Max. vzletová hmotnost 600 t 

Hmotnost nákladu 250 t 

Objem nákladu 1300 m
3 

Dolet při plném naloţení 4000 km 

Cestovní rychlost 800 km/h 

Tab. 5. An-225 Technické parametry 
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provozu. Vzhledem k nočnímu provozu musí být odbavovací plocha dostatečně osvětlena, 

aby bylo moţné číst všechny štítky a dokumenty související s nákladem, a kvůli bezpečnosti 

personálu. Protoţe náklad je přepravován i na dolních palubách letadel pro cestující, je mezi 

odbavovacími plochami pro nákladní a osobní letadla často hodně pohybu. Je proto ţádoucí, 

aby vzdálenost obou ploch byla co nejmenší. Cesty pro vozidla na letištní ploše musí být 

dobře označeny. S šířkou 12 metrů a maximálním sklonem 4% musí unést aţ 10 tun na 

nápravu. Poloměr zatáčení by neměl být menší neţ 20 metrů. Dále musí být mezi 

zaparkovanými letadly dostatečné rozestupy kvůli manipulaci s kontejnery a paletami. Ty 

jsou mezi terminálem a letadly převáţeny na vozících vybavených válečky. Válečky bývají 

často hydraulicky ovladatelné tak, aby mohly být zasunuty pod podlahu vozíku a tím se 

zamezilo pohybu kontejneru, kdyţ je vozík v pohybu. Na palubu letadla jsou potom ULD 

nakládány pomocí speciálních vysokozdviţných plošin, které jsou rovněţ vybaveny válečky. 

Volný přídavný náklad je nakládán na spodní palubu letadla manuálně s pomocí pásového 

dopravníku. [2] 

 

 

 

 
Obr. 17.Nakládání kontejneru  

 

9.1.2. Landside 

 Celá oblast landside před nákladním terminálem by měla být dostatečně prostorná. 

Pohybují se zde velká nákladní auta, proto musí být silnice široké. Také je potřeba dostatečný 

počet velkých parkovacích míst, kde mohou být nákladní auta vykládána. Vzhledem k pohybu 

rozměrných aut a moţnému nočnímu provozu by se přístupové silnice měly vyhnout městům.  
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9.1.3. Terminál 

Nákladní terminál zajišťuje několik základních funkcí: 

 

 přechod mezi způsoby dopravy 

 třídění nákladu 

 skladování nákladu, kontejnerů a palet 

 přesun nákladu z landside na airside . 

 

 Nejčastěji náklad přichází do terminálu po silnici a opouští ho vzduchem nebo naopak. 

Nákladní auta ho přivezou buď jako jednotlivé kusy nebo na paletách a v kontejnerech. Z 

kamionů je zboţí překládáno na vozíky a dopraveno do terminálu. Tam je manuálně vyloţeno 

na dopravníky a odvezeno dále na roztřídění podle cílové destinace. Dopravníky uvnitř 

terminálu mohou mít i několik kilometrů na délku. Obvykle jsou vedeny výše nad zemí, aby 

byl umoţněn volný pohyb vidlicovým zvedákům a vozíkům. Zboţí se roztřídí a poté vkládá 

do kontejnerů. Aţ je kontejner plný, je poslán dále po válečkových dopravnících, naloţen na 

vozík a dopraven k letadlu.  

9.1.4. Mechanizace terminálu  

Pro manipulaci s nákladem lze zvolit tři základní stupně mechanizace: 

 

 manuální: vyuţití lidské síly a vysokozdviţných vozíků 

 polo-mechanizovaný: vozíky s válečkami a dopravníky 

 plně mechanizovaný: vysokozdviţné regálové zakladače (ETV), přepravní vozidla. 

 

 Plná mechanizace opravdu funguje pouze při vysokých objemech kontejnerizovaného 

nákladu a za předpokladu zajištění kvalitní a rychlé údrţby. I přesto se můţe provoz na 

terminálu zastavit, pokud se ETV porouchá. ETV s hydraulicky nebo řetězově poháněným 

zvedáním pracují aţ do výšky sedmi metrů. Jejich pouţití má význam pouze v případě, kdy je 

nutné skladovat velké mnoţství ULD. Regály pro ULD mohou být i několikapatrové. Vysoký 

stupeň mechanizace vyţaduje vysokou prvotní investici, ale sniţuje provozní náklady. Dále 

sniţuje riziko poškození při manipulaci. 

    Některé společnosti dávají přednost jiným řešením neţ plné mechanizaci s ETV. 

Například British Airways ve svém nákladním centru na letišti Heathrow preferují výtahy a 

válečkové dopravníky, takţe mají více moţností v případě poruchy.  

    Terminály s nízkým stupněm technického vybavení mají uplatnění zejména na 

letištích, kde je  malý objem přepraveného nákladu, nebo na letištích v chudších zemích, kde 

by bylo pořízení vybavení příliš nákladné. 

   Dobrý terminál musí mít systémy, které  umoţní účinnou manipulaci s nákladem, 

efektivní skladování, jednoduché třídění, zajištění bezpečnosti a dobré vyuţití lidské síly. [2] 
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Obr. 18.Vysokozdvižný regálový zakladač (ETV) 

 

10. Závěr 
 

 V bakalářské práci jsou popsány jednotlivé způsoby letecké přepravy nákladu. Většina 

veškerého nákladu je přepravována v letadlech pro cestující, ať uţ na jejich spodních 

palubách nebo v upravených verzích pro náklad. A to i přesto, ţe tato letadla nejsou pro 

přepravu nákladu ideální. Kvůli bezpečnosti cestujících se jedná v naprosté většině o 

dolnoplošníky s vysoko poloţeným trupem, coţ znesnadňuje nakládání a vykládání letadla. 

Nákladové dveře se nachází několik metrů nad zemí a k vyzdviţení kontejneru či palety je 

potřeba speciální vysokozdviţdá plošina. Ovšem letecký nákladní průmysl je i přes svůj velký 

růst v poslední době relativně malý a výrobcům letadel se nevyplatí vývoj letounu 

přizpůsobeného výhradně pro náklad. Jiná situace je ale ve vojenském sektoru. Armády 

mnoha zemí jsou ochotny výrobcům zaplatit vývoj letounu podle jejich potřeb. Výsledkem 

jsou nejčastěji hornoplošníky s nízko poloţeným trupem, které nevyţadují ţádné speciální 

vybavení pro nakládání. Přestoţe speciální letadla pokrývají jen malé procento celosvětově 

přepravovaného objemu nákladu, je jim v této práci věnován největší prostor. Je to hlavně z 

důvodů jejich všestranného pouţití u transportních letadel nebo schopnosti pojmout obrovské 

konstrukce u Dreamlifteru nebo Belugy.  
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Seznam použitých zkratek  
 

EASA The European Aviation Safety Agency – Evropská agentura pro bezpečnost 

 letectví  

ETV Elevating Transfer Vehicle – vysokozdviţné zakládací zařízení   

IATA International Air Transport Association – Mezinárodní asociace leteckých 

 dopravců 

ICAO International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní 

 letectví 

JATO Jet Asisted Take-off – Přídavný raketový startovací systém 

ULD Unit Load Device – Standardizovaný letecký přepravní obal  
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Příloha 1 - Základní letecké kontejnery a palety 
 

 

Základní letecké kontejnery: 

 

 

 

Typ AKH 

 

 

 

 

 

 

 

Typ AA2 

 

 

 

 

             

 

                   

Typ AKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry 244 x 159 x 114 cm 

Vnitřní objem 3,6 m
3
 

Nosnost 1500 kg 

Vhodný pro letadla A320 

Rozměry 318 x 224 x 162 cm 

Vnitřní objem 10,6 m
3
 

Nosnost 5318 kg 

Vhodný pro letadla B767, A330, A340, MD11 

Rozměry 200 x 153 x 163 cm 

Vnitřní objem 4,3 m
3
 

Nosnost 1501 kg 

Vhodný pro letadla  B747, B757-200F, B767, 

B777, MD11, A330, A340 
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Typ RAP 

 

 

 

 

 

 

 

Typ ALF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ AMJ 

 

 

 

 

 

 

 

Typ DQF 

 

 

 

Rozměry 318 x 224 x 162 cm 

Vnitřní objem 9,7 m
3
 

Nosnost 5713 kg 

Vhodný pro letadla 
B747, B767, MD11, A330, 

A340 

Rozměry 455 x 153 x 162 cm 

Vnitřní objem 8,9 m
3
 

Nosnost 3004 kg 

Vhodný pro letadla B747, B777,  A330, A340 

Rozměry 318 x 244 x 244 cm 

Vnitřní objem 17 m
3
 

Nosnost 6469 kg 

Vhodný pro letadla B747, MD11 

Rozměry 318 x 154 x 163 cm 

Vnitřní objem 7,2 m
3
 

Nosnost 2322 kg 

Vhodný pro letadla B767 
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Typ DPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní letecké palety: 

 

 

 

Typ P1P / PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ PLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry 156 x 154 x 163 cm 

Vnitřní objem 3,4 m
3
 

Nosnost 1149 kg 

Vhodný pro letadla B767 

Rozměry 318 x 224 x 164 cm 

Vnitřní objem 11,1 m
3
 

Nosnost 6669 kg 

Vhodný pro letadla 
B747, B767, B777, MD11, 

A330, A340 

Rozměry 318 x 153 x 163 cm 

Vnitřní objem 8,9 m
3
 

Nosnost 3071 kg 

Vhodný pro letadla 
B747, B777, MD11, A330, 

A340 
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Typ PKC 

 

 

 

 

 

Typ P6P / PMC 

 

Rozměry 244 x 153 x 114 cm 

Vnitřní objem 3,6 m
3
 

Nosnost 1518 kg 

Vhodný pro letadla A320, A330, A340 

Rozměry 318 x 244 x 163 cm 

Vnitřní objem 12,1 m
3
 

Nosnost 6663 kg 

Vhodný pro letadla 
B747, B767, B777, MD11, 

A330, A340 


