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ABSTRAKT 
 
Cílem práce je popsat minulost, současnost a očekávanou budoucnost letiště v Brně. 
Byla provedena analýza, která byla zaslána jako připomínka potenciálu letiště, která by 
mělo být odhalena v blízké budoucnosti. Příloha popisuje metody rozvoje letišť s 
podobnými charakteristikami, které používají jiní manažeři 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this work is to describe the past, present and expected future of the airport in 
Brno. An analysis was carried out that was sent as a reminder of the airport's potential, 
which should be revealed in the near future. The appendix describes airport 
development methods with similar characteristics used by other managers 
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Úvod 
 
Cíle této práce budou rozděleny do několika bloků, ale hlavní myšlenkou bude analýza 
tržního potenciálu brněnského letiště, stejně jako strategie, kterou budou využívat 
budoucí či současní manažeři na letištích. Je důležité poznamenat, že řízení je hlavním 
zdrojem úspěchu letiště, stejně jako jakýkoli jiný zdroj, musí být neustále doplňováno, 
aktualizováno a v první řadě rozvíjeno. Nepochybně, rozšíření parkoviště, připojení 
letiště k jiným druhům dopravy, zavedení nových linek učiní nový krok ve vývoji 
letiště, a to v krátkodobém horizontu. Pokud jsou zaměstnanci spokojeni se současným 
stavem na letišti, pak nelze dosáhnout této světlé budoucnosti společnosti.  
Druhá část mé práce bude zaměřena na nástroje, které využívali manažeři jiných letišť k 
dosažení svých cílů (diverzifikační strategie, strategie specializace). Musíme však 
pochopit, že ne každá strategie může být použita pro každé letiště, a proto, abychom 
mohli položit základy, musíme pochopit, na jakém typu letiště strategii provádíme. 
Druhá část bude tedy věnována také typům letišť. 
Hlavní důvodem pro třetí část bude příklad práce brněnského letiště, která bude 
popisovat důležité kroky, které ovlivnily vývoj společnosti. Využijme zejména SWOT 
analýz. Hlavní roli lze se domnívat, že hrají „Příležitosti“, protože případné vyhlídky 
brněnského letiště se z nějakého důvodu vyvíjejí pomalými kroky. Na základě údajů 
Ministerstva vnitra ČR bylo spočítáno počet cizinců ze společenství nezávislých států, 
kteří chtěli a mohli využít brněnské letiště, pokud by mohli, odletěl do zemí Ukrajiny, 
Kazachstánu a Ruska. Vyžaduje to zaměřit se na vzájemnou spolupráci s cestovními 
kancelářemi a agenturami, jako jsou TripAdvisor, Kiwi, Trivago, které ovlivní nejen 
rozvoj letiště, ale také region. 
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1. Teoretická část  

Jak víte, každá společnost, včetně letiště, je nucena se rozvíjet. Ve většině případů vývoj 
společnosti závisí na různých ekonomických faktorech, jako je (práce, kapitál, území) a 
na tom, jak na ně reaguje. Vysoko kvalifikované pracovní síly jsou zárukou efektivního 
výrobního procesu a vysoké kvality výrobků a služeb. 
Tato kapitola poskytuje shrnutí informací od ostatních odborníků, kteří provedli 
výzkum ve stejném oboru strategického managementu. Konkrétní oblasti, kterých se to 
týká, jsou koncepce strategie, strategické řízení a jeho postupy.  
 

1.1 Strategický Management 
 
Strategické řízení se definuje jako systematický proces řízení organizace a jejího 
budoucího směru ve vztahu k jejímu prostředí a v souladu s požadavkem jejích 
zainteresovaných stran. Podobně Boyne považuje strategické řízení za pokus organizace 
ovlivňovat svou budoucnost tím, že předpovídá změny v organizaci a prostředí, 
stanovuje cíle a rozvíjí strategie pro dosažení těchto cílů, zatímco může být těžké to 
zjistit [1]. 

1.2 Praxe Strategického Managementu  
 

Za posledních 10 let se na trhu leteckého průmyslu objevili takzvaní dopravci s nízkou 
cenou, kteří prakticky pokrývají celou Evropu. To také ovlivnilo řízení letišť. Nyní se 
14% letišť přesunula ze státního do soukromého managementu [2]. Řízení vytváří 
podmínky pro to, aby letiště hrály významnou úlohu na leteckém trhu tím, že vytvářejí 
nové trendy a zlepšují metody, jak přilákat potenciální zákazníky. 
Strategické plánování pro letiště neznamená pouze zajištění bezpečnosti, ochranu 
cestujících a dosažení vysoké finanční výkonnosti. V případě jediného letiště nebo 
systém letišť, strategické plánování pro letiště předpokládá budoucí vizi organizace 
letiště, definuje strategie a cíle pro růst nebo prosperitu organizace (včetně typu 
produktů a služeb, které by měla poskytovat) a určuje, jak může vize a cíle dosáhnout. 
Hlavním produktem, který nabízejí všechna letiště, je infrastrukturní systém a dopravní 
uzel, který usnadňuje bezpečný a účinný pohyb osob a zboží z „bodu A“ do „bodu B.“. 
Služba se vyvíjí v čase, ale její účel se téměř nemění. Podobně letecké společnosti 
nabízejí srovnatelné služby (to znamená, že přepravují cestující z výchozího místa [bod 
A] do destinace [bod B]). 
Letecké společnosti jako Southwest Airlines a JetBlue Airways však prokázaly, že 
diferenciace produktů je možná i pro společnosti nabízející srovnatelný produkt. 
Společnost Southwest Airlines, která se obvykle zaměřuje na službu point-to-point mezi 
středně velkými městy a sekundárními letišti ve velkých metropolitních oblastech, 
nabízejí omezené vybavení a několik dodatečných poplatků za služby, a to především 
pro lidi cestující za malé ceny. Společnost JetBlue Airways je zaměřena na jinou 
strategickou pozici, která nabízí luxusní vybavení (včetně určených míst k sezení, 
televizi v reálném čase a výběr občerstvení) a poněkud více orientované na trasy pro lidi 
cestující za malé ceny. 
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V průběhu let se organizace letišť také snažily rozlišovat produkty, například 
mezinárodní letiště Vancouveru bylo přestavěno z regionálního letiště sloužícího 
místnímu obyvatelstvu k letištní bráně spojující asijsko-pacifický region, Severní 
Ameriku, Evropu a Latinskou Ameriku. Tato transformace proběhla po převodu řídících 
a provozních pravomocí letiště z kanadské vlády (doprava Kanady) do neziskové 
korporace (International Airport Authority) ve Vancouveru v roce 1992. Jednoduchý 
„vzorec“ strategického plánování letišť pro diferenciaci výrobků: „Nízké náklady × 
vysoké služby = vynikající hodnota pro zákazníky“. 
Jiní provozovatelé letišť rozlišují svá letiště a zaměřují se na unikátní produkty a služby, 
které konkurenční letiště neposkytují. Všeobecná letecká letiště nabízejí služby od 
nízkorozpočtových hangárů až po komplexní služby. Na letištích komerčních služeb 
byla vyvinuta celá řada služeb, od vináren a denních lázní až po flexibilní leteckou 
politiku s leteckými společnostmi. Například na letišti v Changi najdete motýlovou 
zahradu, bazén na střeše, hotely, lázně, fitness centra, obchody, bezplatné internetové 
zóny a dokonce i bezplatné kino. V terminálu nalezneme spoustu živých stromů 
vybavených automatickým zavlažovacím systémem. Na konci roku 2018 se v Changi - 
Jewel otevřel další terminál. Na ploše 22 tisíc metrů čtverečních, kromě kaváren, 
restaurací, butiků a hotelů jsou rozděleny krásné zahrady a ústřední prvek je 40 m 
vysoký vodopád [3].  
Tudíž Strategické plánování na letišti je možné, ale proces ovlivňuje mnoho faktorů, 
včetně diferenciace výrobků. Některé z těchto faktorů jsou podobné faktorům korporací 
a neziskových organizací, zatímco jiné jsou specifické pro letištní průmysl [4]. 
 

1.3 Provádění strategie 
 
Základem realizace strategie je koordinace cílů a úkolů, zdrojů a kontroly. Způsob, 
jakým se tato koordinace provádí, určuje výsledek procesu. Pearce a Robinson [5] 
popisuje provádění strategie jako akční fázi, označovanou také jako aktualizace nebo 
fáze realizace strategického řízení. Implementace je obvykle spojena se stanovování cílů 
postupů. Kde je stanovení cílů systémovou praxí, která je často spojena se strategií v 
mnoha organizacích v reálném životě a je úzce spojena s cíli řízení. 
Dobrá informační technologie umožňuje provozu efektivně pracovat. Technologie má 
potenciál reagovat na požadavky politiky, veřejnosti a cestujících. Například, zvyšuje se 
úroveň bezpečnosti, aniž by se vytvářely příliš dlouhé časové prodlevy a aniž by se 
významně zvýšily náklady na cestování. Různé dodavatelské společnosti vyvinuly řadu 
řešení pro zlepšení cesty cestujících, integraci leteckých a letištních operací a zajištění 
nejvyšší úrovně bezpečnosti a zabezpečení. 
Letecké společnosti a letiště se dnes rozhodují vytvořit integrovaný systém, který bude 
podporovat jejich úkoly. Zavedením dalších systémů, které koordinují složité postupy, 
se integrace mezi informačními systémy stává stále obtížnějším. To vyžaduje nový 
způsob přemýšlení o provozu letiště. 
Proto podle Higginsu [6], technologická změna, zejména informační technologie, patří 
mezi nejdůležitější síly, které mohou změnit pravidla hospodářské soutěže. Je to proto, 
že většina aktivit organizace generuje a využívá informace. Jedním z klíčových prvků 
nebo hnací síly globalizace je využití informačních a komunikačních technologií. 
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Poister (2010) [7] tvrdí, že manažeři jsou závislí na získání správných informací ve 
správný čas, aby mohli dělat správná rozhodnutí. V tomto dynamickém podnikovém 
prostředí je důležité mít včasné a správné informace, proto používání informačních a 
komunikačních technologií umožňuje snadnou správu složitých organizací.  
 

2. Finanční analýza společnosti Letiště Brno Tuřany. 
Finanční analýza každého podniku je soubor činností, jejichž cílem je zjistit, jak 
společnost působí na konkurenčním trhu. Podle samostatného ukazatele finanční 
analýzy můžeme rozpoznat zdraví podniku, uvidět jeho slabé stránky, které by se v 
budoucnu mohly stát hrozbou, a rozpoznat silné stránky podniku, takže tato informace 
má hodnotu nejen pro akcionáře společnosti, ale i pro věřitele a samotné vedení. Pro 
stanovení finančního stavu Letiště Brno a.s. byly analyzovány jednotlivé ukazatele 
finanční analýzy. Jednotlivé výpočty vycházely z údajů získaných z účetnictví 
společnosti  
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou a je zveřejněn v 
samostatném výkazu. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin 
a peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu. 
 
Graf 1 Struktura aktiv  
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

Zdroj: Znalecký posudek č. 2085-130-2016 [1] 
 

Struktura majetku Společnosti odpovídá předmětu podnikání, většinu aktiv představuje 
dlouhodobý majetek. 
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Pasiva 
 
Graf 2 Struktura pasiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zdroj: Znalecký posudek č. 2085-130-2016 [2] 

 
Cizí zdroje představují dlouhodobý závazek z titulu najatého majetku 
 
Tržby 
 
Tabulka 1: Vývoj tržeb a počtu odbavených cestujících 2010-2014 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Tempo růstu tržeb  -23,92% 5.77% - 7.61 % -4.95% 
Tržby celkem 223 238  169 843  179 645 165 969 157 751 
 
Počet odbavených 
cestujících 

425 764 430 531  574 913  507 361 460 325 

pravidelné lety 153 778 186 870 308 190 243 037 214 142 
nepravidelné lety 271 986 243 661 266 723 264 324 246 183 

 
 -26.39% 2.39% -10.15% -6.81% 
letištní služby a 
poplatky 

189 684 139 618 142 957 128440 119 690 

handling 58 461 36 156 34 326 31 631 29 285 
letištní taxa 61 799  55 049 60 273 53 864 51 287 
přistávací poplatky 57 589 41 876 43 849 38 528  35 633 
parkovací poplatky 6 313 4 496 3 370  3 190 2 292 
cateringové služby 5 552 2 041 1 139 1 225 1 193 
 
 -9.92% 21.38% 2.29% 1.42% 
ostatní komerční 
neletecké aktivity 

33 554 30 225 36 688 37 529 38 061 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základe Znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [1] 
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Tržby Letiště Brno Tuřany ovlivňuje především propad počtu odbavených cestujících v 
pravidelné i nepravidelné dopravě. Zisky za komerční letecké aktivity vykazují 
meziročně mírný nárůst [8] 

2.1 Analýza hlavních poměrových ukazatelů 

2.1.1 Ukazatel likvidity  

Jedna z nejdůležitějších věcí v analýze jsou ukazatele likvidity, které kvantifikují 
schopnost podniku vyrovnat své funkce. Likviditu definuje vyjádření schopnosti 
podniku převést své aktivity na peněžní prostředky, aby mohli pokrýt v požadovaný čas 
všechny závazky.  
Existují následující používaný typy ukazatelů likvidity:  
 

𝐵𝑒ž𝑛á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧𝑎𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦			 

 
Tento ukazatel ukazuje, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky 
věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Pro 
podnikání příznivá hodnota se pohybuje 1,5 až 2,5 a hodnota pod 1 je velmi 
problematická [9]  
 
Pohotová likvidita 
 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	– 	𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 	 

 
Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování 
chodu firmy a zároveň coby artikl, který často není možné pohotově přeměnit na 
peněžní prostředky. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,7 a 1,2. 
 
Okamžitá likvidita 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 
Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit 
své krátkodobé závazky, tedy pomocí ihned dostupného finančního majetku (hotovost v 
pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě 
obchodovatelných cenných papírech). Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 a 0,5 
[10]. 
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Tabulka 2 : Ukazatele Likvidity ve společnosti Brno Letiště 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základe Znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [2] 

2.1.2 Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability může také být označen jako ukazatele návratnosti nebo výnosnosti. 
Ukazatele rentability poměřují zisk s výší podnikových zdrojů a umožňují nám určit a 
porovnat, jestli je pro nás vhodnější pracovat s cizím nebo vlastním kapitálem, porovnat 
výkonnost firmy ve srovnání s konkurencí a zároveň označit slabá místa. 
Ukazatel ROA/ROE hodnotí výdělečnost aktiv či vlastního kapitálu (přibližuje nám, jak 
moc se společnosti daří z dostupných aktiv generovat výnosy), je vyjádřen jako podílu 
zisku před úročením a zdaněním ku součtu celkových aktiv nebo součtu vlastního 
kapitálu [11]. 
Ukazatel ROS hodnotí výnosnost tržeb (říká, kolik korun zisku připadne na jednu 
korunu tržeb), zde použita metodika výpočtu podílu zisku před úroky a zdaněním (tzv. 
EBIT) ku celkovým tržbám [12]. 

 
Tabulka 3: Ukazatele Rentability ve společnosti Brno Letiště za rok 2010-2015  

 
Zdroj: zpracováno autorem na základe Znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [3] 

2.1.3 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity hodnotí schopnost společnosti efektivně hospodařit se svými 
aktivy, přičemž lze sledovat aktiva jako celek i jednotlivé konkrétní typy aktiv. Má-li 
společnost aktiv více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady, a tím nízký zisk. Má-li 
jich nedostatek, pak se musí vzdát některých podnikatelských příležitostí a přichází o 
výnosy. Sleduje se jednak obrat (kolikrát za rok se různé typy aktiv otočí) a jednak doba 
obratu (jak dlouho držíte peníze v podobě konkrétních aktiv). Obrat by měl být obecně 
co nejvyšší a doba obratu co nejnižší. 

Obrat aktiv - vztahuje celkový obrat k celkovým aktivům, které společnost má. Tento 
ukazatel tak říká, kolik prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze zdrojů, které 
má k dispozici [13]. 
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Doba obratu pohledávek uvádí, jak dlouho jsou vázány finance společnosti v 
pohledávkách, v podstatě vyjadřuje i vyjednávací sílu společnosti vůči zákazníkům. 
Doba splatnosti krátkodobých závazků - vyjadřuje platební morálku společnosti vůči 
věřitelům. 

 
Tabulka 4: Ukazatele aktivity ve společnosti Brno Letiště za rok 2010-2015  

 
Zdroj: zpracováno autorem na základe znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [4] 

2.1.4 Závěr z finanční analýzy 

Po analýze jednotlivých ukazatelů lze usoudit, že finanční atmosféra a stabilita 
společnosti jsou v normálním stavu. Jelikož vlastní zadluženost společnosti nevykazuje 
žádné rizikové faktory a rentabilita společnosti se zlepšuje každým rokem, přestože je 
zatím nízká, se v dohledné nepřepokládá uzavření či krach společnosti Letiště Brno. 

2.2 Analýza vnitřního prostředí 

V této části analýzy budu používat Analýzu 7s, která sestava ze 7mi faktorů: struktura, 
systémy, spolupracovníci, styl, schopnosti, strategie, sdílené hodnoty. 
Model je založen na teorii, aby organizace fungovala dobře, je třeba těchto sedm prvků 
vyrovnat a vzájemně je posilovat. Model lze tedy použít k určení toho, co je třeba 
přizpůsobit, aby se zlepšil výkon nebo aby se udržely vyrovnanost (a výkonnost) během 
jiných typů změn. 
Tento model 7S lze použit pro různé typy podniků a při jakémkoliv typu změny. 
 
Struktura podniku 
 
To je faktor, který organizuje a koordinuje mechanismy jednotlivých části podniku. Za 
provoz letiště Brno-Turany nese odpovědnost právní subjekt Letiště Brno a.s. 
Organizační struktura společnosti Letiště Brno a.s. je znázorněna na následujícím 
schématu. 
Každý úsek (ekonomický, bezpečnostní, přepravní a technický) má na starosti vedoucí 
pracovník. Přepravní provoz má na starosti všechny pohyby na letišti (provoz letadel, 
odbavení cestujících). 
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Obrázek 1- Analýza 7S 

 
Zdroj: http://research-methodology.net [3] 

 
  
Bezpečnostní úsek je zodpovědný za ochranu celého brněnského letiště, a to zahrnuje 
ostrahu osob, bezpečnostní kontrolu cestujících a také ostrahu objektu. 
K perimetru letiště Brno Tuřany patří oplocený areál a nejbližší okolí. Hasičský 
záchranný sbor, který je součástí bezpečnostního úseku, zajištuje požární bezpečnost a 
záchrannou službu [14].  
 
Organizační struktura Letiště Brno a.s. 
 
Obrázek 2- Organizační struktura  

 
Zdroj: zpracování bylo provedeno mnou na základě údajů společnosti Letiště Brno 

a.s.[4]  
 
Systém řízení 
 
Systém řízení popisuje rutinní provozní postupy společnosti. Tento prvek modelu 
McKinsey 7S je zodpovědný za to, jak se řídí rozhodnutí, jak se ve společnosti dělá 
každodenní práce a jaké metody rozvíjí podnikání. Například sběr informací o změně 
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počasí a předpovědi na určitý den, která může vést ke zvětšení provozu na brněnském 
letišti a tím pádem může na ten daný den povolat co nejvíce pracovníků. 
Jak uvádí KREISLOVÁ, N [15] systém zaměstnanosti funguje na oficiálních 
internetových stránkách letiště v sekci pracovní příležitosti. nejčastěji se otevírají nové 
pozice v létě (kveten - říjen), kdy provoz na brněnském letišti dosahuje nejvyššího 
stupně. Vedoucí jednotlivých úseku mají k dispozici průběžné zasílané životopisy, z 
nichž doplňují stavy pracovníku podle požadavku letiště. V organizační struktuře 
společnosti Letište Brno a.s. schází personální úsek. Personální činnost vykonávají 
vedoucí jednotlivých útvaru samostatné. 

 
Spolupracovníci 
Tento prvek modelu 7S je zodpovědný za to: kolik zaměstnanců ve firmě pracuje, jakou 
mají náplň práce, jak společnost organizuje personalistiku: nábor, školení, motivace a 
odměňování. 
Například, střední management na letišti Brno-Turany představují lidé na pozici s 
názvem Vedoucí směny, kteří jsou přímo podřízeni vedoucímu jednotlivého úseku. 
Vedoucí směny pravidelně prochází školením manažerských dovedností. Společné s 
pracovníky na nižších pozicích jsou v současné době školeni v oblasti jazyku (anglický, 
ruský jazyk). Každý́ zaměstnanec společnosti Letiště Brno a.s. je povinen projít 
bezpečnostním školením, školením BOZP (Bezpečnost a ochrana při práci), školením 
PO (požární ochrana) a dalšími školeními jako je např. školení řidičů, apod. 
Zaměstnanci přepravního provozu prochází školením na obsluhu systému 
pro odbavení cestujících a jejich zavazadel, školením na tvorbu loadsheetu 
(tzv. nákladní listy), školením na kontrolu pasu a víz aj.[16] 
 
Styl 
 
Tento prvek charakterizuje styl řízení, který společnost přijala. Význam vedoucích 
pracovníků ve společnosti a jejich role při rozhodování o rozvoji podnikání. Hlavním 
cílem pro společnost letiště Brno Tuřany je zvýšit počet pravidelných leteckých linek 
z Brna.  
V roce 2017 Skupina Accolade koupila společnost B.A.W.D.F. s.r.o., která byla 
vlastníkem společnosti Letiště Brno. Důležité je pochopit, že změna majitele nemá 
žádný vliv na fungování letiště, ani na letecké společnosti. Skupina Accolade se snaží 
rozvíjet infrastruktury pro podnikání v České republice. Nedávno například oznámila 
záměr vybudovat v západních Čechách polygon pro testování a certifikace automobilů 
s automatickým řízením. Investuje zejména do průmyslových nemovitostí určených 
k pronájmu. Takže společnost má zájem o možnost vybudovat vedle Letiště Brno 
Tuřany park pro logistiku a lehký průmysl, což znamená, že se společnost snaží nejen 
rozvíjet v jednom směru, ale také zvažuje všechny možnosti managementu.  
Společnost také investuje do rozšíření parkoviště  na území přilehlém k tuřanskému 
letišti a stávající parkoviště bude rozšířeno o třetinu, díky tomu cestující mohou 
nechávat svoji auta před letištěm. V budoucnu měl by také přibýt inteligentní parkovací 
systém, který bude řidiče informovat o počtu volných míst v areálu, umožní zájemcům 
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elektronickou objednávku parkovacího místa předem a také je dokáže odnavigovat 
přímo na samotné místo. 
 
Schopnosti 
V rámci dovedností v modelu se rozumí celé množství schopností, příležitostí a 
kompetencí, které v současné době disponují zaměstnanci společnosti. Když jsme 
navštívili letiště, uvědomil jsem si že pracovníci, kteří pracují na různých pozicích 
přepravního provozu dosahují určitého stupně více účelnosti v smyslu, že jsou schopni 
zastávat více funkcí.  
Některé činností zaměstnanců přepravního úseku společnosti znázorňuje následující 
graf [17] . 
 
Graf 3 Další funkce pracovníka přepravního provozu 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě Kreislová [5] 

 
Strategie 
 
Strategie společnosti Letiště Brno a.s. se spočívá v provádění nejkvalitnější služby 
v leteckém prostředí. Za hlavní cíl ve časovém horizontu 5-7 let je rozšíření 
pravidelného leteckého spojení z Brna do dalších destinací. Za druhé, je rozvoj Сargo 
přepravy. Mise letiště Brno Tuřany se projevuje jako následovné: „Dobré fungující 
regionální letiště a zvýšit počet pravidelných leteckých linek z Brna” uvedl hejtman 
Bohumil Šimek [18]. Svým cílem společnost chce najít a udržet svou stávající pozici na 
leteckém trhu v České republice a zároveň fungovat jako subjekt, který bude 
podporovat rozvoj Jihomoravského regionu z pohledu turistiky, obchodu a sportu. 
 

2.3  Vnější analýza 
 
Vnější analýzu společnosti "Letiště Brno Tuřany" lze také provést pomocí modelu M. 
Porter, který obsahuje 5 hlavních prvků, které musí být kontrolovány při tvorbě dalších 
akcí. Každý z faktorů by měl být posuzován odděleně.  
 
Konkurence v průmyslu 
 
Konkurence v průmyslu je pozorována především mezi pěti hlavními letišti, a to letiště 
ve Vídni, Praze, Bratislavě, Katovicích a částečně v Ostravě, které bojují o cestující, 
snaží se je přitahovat lepšími službami, pohodlnějšími lety a cenou letenek. 
Pro letiště „Brno Tuřany“ je těžší konkurovat ostatním významným účastníkům trhu, 
protože velká mezinárodní letiště mají větší kapacity (odbavovací, skladovací, 
logistické a také mají větší autoritu na trhu, jenž jim umožňuje využít řadu opatření ke 
zlepšení svého postavení na trhu, což nutí konkurenty zavádět změny. Mezi tato 

vedoucí	odbavení stowing
úctování	

handlingových	
poplatku

operacní	dispecer handlingový	
agent

agent	reklamací	
zavazadel agent	odbavení
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opatření patří: cenová politika, vyšší úroveň služeb zákazníkům, zvláštní způsoby 
prodeje vstupenek, odbavení a přijetí zavazadel. 
V tomto případě letiště „Brno Tuřany“ musí zvážit zdali bude doplňovat kapacity těch 
velkých letišť a jak moc exklusivně bude letiště v budoucnu se svými činnostmi na trhu.  
 
Hrozba vzniku substitutů 
 
Pokud jde o České republice, alternativními produkty pro brněnské letiště jsou v tomto 
případě všechny ostatní druhy dopravy: 
Železnice (RegioJet, ČD); 
Autobus (RegioJet, FlixBus... ); 
Auto (Taxi, BlaBlaCar, resp. osobní doprava) ; 
V tomto případě substituční dopravní prostředky budou uspokojovat stejnou potřebu lidí 
- potřebu pohybu. Přítomnost velkého množství možných náhrad zvyšuje intenzitu 
konkurence. 
Z tohoto důvodu by měla firma ovlivnit kvalitu služeb, různorodost destinací, cenu 
letenek, způsob jejich nákupu, dobu přepravy, komfort pro zákazníky, aby spotřebitelé 
preferovali odlety z letiště v Turanech. Výhodou letecké dopravy bude kratší doba 
cestování. Lze se domnívat, že s největší pravděpodobností společnost “Letiště Brno“ 
ztratí konkurenci na blízké vzdálenosti, díky společnostem jako RegioJet, FlixBus atd., 
které nabízí velmi nízké ceny, a jsou tak zaměřeny na cílovou skupinu studentů a 
mladých lidí. 
Společnost by tedy měla zvážit průměrnější a dlouhé vzdálenosti spojující města s 
možným rozvojovým potenciálem, což bude vyžadovat marketingový výzkum. 
Cílovou skupinou trhu mohou být nejen obyvatelé České republiky, ale vzhledem 
ke geografické poloze jí mohou být i občané Rakouska a Slovenska. V závislosti na 
vzdálenosti cesty a dalších faktorech si pro sebe (a svou rodinu) vyberou nejlepší 
způsob cestování. Kupující v tomto případě jsou motivováni snahou ušetřit na cestě. 
Kvůli vysoké ceně letenky si mohou vybrat jinou leteckou společnost, a tím si vybrat 
jiné letiště, ale i jiný druh dopravy. 
 
Hlavními problémy udržitelnosti brněnského letiště jsou: 
Blízkost a velké množství letišť v okruhu 600 km; 
Relativně nízká úroveň diferenciace nabízených služeb; 
Nespolehlivost dlouhodobých prognóz pro segment letectví, z hlediska; 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů na trh  
Hrozba vzniku nových konkurentů je pro „Letiště Brno“ zanedbatelná, neboť pro vstup 
na tento trh jsou zapotřebí velké počáteční náklady, z nichž největší jsou spojeny s 
tvorbou infrastruktury a jsou zapotřebí další velké investice. Velmi drahé jsou také 
technologie týkající se odbavení, reklamace zavazadel, údržby letišť a letadel. 
 
Síla klienta 
 
Hlavními klienty jsou letecké společnosti, v současné době na letišti „Brno Tuřany“ 
neexistují žádné klasické pravidelné letecké společnosti, většina z nich jsou charterové a 
nízkonákladové letecké společnosti, které používají letiště, přistávací dráhy, palivo atd. 
Budoucnost letiště závisí právě na efektivní spolupráci s leteckými společnostmi a na 
vytvoření letecké dopravní sítě bez poruch. 
Letiště je také závislé na počtu cestujících, kteří poskytují hlavní finanční příspěvek pro 
leteckou společnost, a tak poskytují úroky, což představuje přibližně třetinu všech 
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nákladů na dopravu. V posledních 3 letech se podle statistických charakteristik počet 
cestujících na brněnském letišti neustále zvyšuje, ale stále vyžaduje spoustu práce na 
zvýšení přitažlivosti zákazníků. 
Obecně jsou letiště nejvíce postižena (leteckými společnostmi). Vzhledem k tomu, že 
existence letiště není možná bez koordinované práce s nimi. Například v nedávné době, 
nízkonákladové letecké společnosti si mohou samy stanovit ceny pro letiště nebo 
mohou od nich vyžadovat, aby platili za prázdná místa v letadle, což platí zejména pro 
regionální letiště. Z hlediska finanční stability se pro letiště nejedná o ziskový způsob. 
 
Tabulka 5: Analýza ve společnosti „Letiště Brno“  
 
Parametr  Hodnota  Popis 
Substituční produkty 
 

Vysoký  V tomto případě se jedná o všechny ostatní 
druhy dopravy. Vzhledem k tomu, že se Česká 
republika nachází v centrální části Evropy, 
umožňuje rozvoj pozemní dopravy, která je 
levnější, letiště ztratí v důsledku levného 
alternativního druhu dopravy velký počet 
zákazníků. 

Nová konkurence 
 

Vysoký Společnost "Letiště Brno" je ve vysoké 
konkurenci. K udržení kvalitní konkurence jsou 
zapotřebí stále velké investice. Existují omezení 
zvýšení cen. 

Stávající konkurence 
 

Nízký Bariéry vstupu na trh jsou vysoké, hrozba 
nových hráčů je zanedbatelná 

Vliv odběratelů 
(zákazníků) 

Velký Lze říci, že existuje relativní stabilita ze strany 
dodavatelů, ale existují i úskalí spojená s 
přilákáním zákazníků, a jak je známo, bez 
cestujících letecké společnosti nevidí smysl 
létání do určitých destinací nebo požadují 
finanční platbu za prázdná místa. 
Nespokojenost se současnou úrovní práce v 
určitých oblastech. Například služba společnosti 
"TravelServis" byla uspokojivá, cestující museli 
čekat na odlet na 6 hodin. Co ovlivní výběr 
místa odletu v budoucnu 

 
Souvislosti s dosaženými výsledky některé doporučení: 
Doporučujeme vytvořit jedinečnou nabídku specializovanou na doplňkové služby. 
Soustředit se na cílový trh, pro který jsou tyto jedinečné vlastnosti důležité (držet se 
strategie vedení na určitém trhu); 
Například zvážit a provádět marketingový výzkum možných letů do zemí SNS. 
 
Pro udržení konkurenceschopnosti je třeba neustále sledovat návrhy konkurentů a vznik 
nových hráčů; 
Například, pokud jde o cíle letiště Viděn, vysvětluje Julian Jäger, člen představenstva 
letiště Vídeň, že získání služeb na dálkových trasách vypadá opravdu slibně. „Věříme, 
že v Číně existuje mnoho příležitostí k dalšímu růstu, zejména proto, že stále nemáme 
práva na hnutí. Vídeň je ideální příčkou čínského vstupu, který chce cestovat do střední 
a východní Evropy.“ 
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„Od 18. června přibydou na mapě destinací letiště další dvě čínská města, Urumči a 
Kuang-Čou (Kanton), které se přidají k již existujícím - Peking, Šanghaj a Shenžen, a to 
díky novým letům společnosti China Southern Airlines“:uvedl Julian Jäger [19]. 
Letiště Brno Tuřany muselo by provést odlišnou cenovou politiku od jiných letišť pro 
letecké společnosti nebo společnosti, což přivede zájem speciálních firem, které mají 
zájem o školení pilotů, testování zkušebních přístrojů pro přistání a vzlet, Cargo 
společnosti a speciální programy pro VIP klienty. 
Závěr analýzy 
Analýza vnějšího strategického prostředí společnosti "Letiště Brno" odráží vysokou 
dynamiku rozvoje, odpovídající úroveň kvalifikace technických specialistů ve firmě, 
dostupnost moderních technologií a touhu po inovačním vývoji, které určují možnost 
umístění na trhu.  
Na základě SWOT analýzy byly získány údaje o vytvoření nezbytných strategických 
směrů pro společnost, včetně strategie umožňující organizaci zbavit se slabých stránek a 
zabránit hrozbě spojené s diverzifikační strategií. 
Současná struktura řízení vyžaduje přizpůsobení se měnícím se podmínkám v důsledku 
trendu změn na trhu letecké dopravy a vymezení jednotné strategie rozvoje. 
 
3 Strategie 

 
Strategií se rozumí obecný směr činnosti společnosti, který vede k dosažení 
strategických cílů. Podstatou strategie je posílení pozice na trhu a zvýšení podílu na trhu 
tím, že se vytlačuje konkurence. Je nutné si uvědomit, že ne každá strategie je vhodná 
pro každé letiště, a proto ve fázi vývoje strategie je třeba vzít v úvahu tři hlavní 
charakteristiky letiště: velikost letiště, potenciál růstu a poptávky. Hlavním tématem 
letiště je však schopnost v budoucnu přepravit více cestujících, tedy schopnost růstu.  
Druhým faktorem jsou peníze, které přicházejí na letiště a umožňují vytvářet a 
upravovat stávající strategie. 
Ale odkud získává letiště příjmy? Z leteckého hlediska jsou hlavními klienty letiště 
letecké společnosti všech typů: klasické letecké společnosti, nízkonákladové letecké 
společnosti a Cargo. Letiště jim poskytuje svou infrastrukturu (např. přistávací dráhy, 
pojezdové dráhy, hangáry a nástupní tunely) a služby (např. doplňování paliva a 
údržba). 
Služby poskytuje přímo letiště nebo soukromé firmy. Cestující jsou také přímými 
zákazníky letišť v tom smyslu, že využívají terminály k získání přístupu do letadla. 
Pokud jde o činnosti mimo letectví, jedná se o obchody, restaurace a bary, které 
poskytují cestujícím služby a tím vytvářejí zisk letišti. Firmy poskytující služby 
leteckým společnostem jsou také zákazníky letiště. 
V současné době se letiště používají nejen jako místo odletu, ale také jako nákupní 
střediska, kde se protínají konfliktní zájmy. Například cestující chtějí kratší lety a 
nejkratší čekací dobu mezi lety, zatímco obchodníci by upřednostňovali, aby cestující 
zůstali v terminálech co nejdéle, aby se zvýšil jejich prodejní potenciál. 
Takže výnosy z letišť jsou obvykle rozděleny na příjmy z letectví a výnosy z prodeje. 
Příjmy z letectví přímo souvisejí s leteckými aktivitami cestujících a letadel a výnosy z 
prodeje jsou všechny ostatní výnosy. Mohou být rozděleny do dvou skupin: příjmy od 
poskytovatelů služeb na letišti, kteří poskytují služby leteckým společnostem nebo 
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cestujícím a příjmy z činností, v nichž letiště diverzifikovalo své informace, aby využila 
své zkušenosti, jako jsou konzultační a řídící služby. 
 

3.1 Strategie specializace. 
 
Strategie specializace se budou zaměřovat na rozvoj leteckých příjmů, zatímco strategie 
diverzifikace budou mít za cíl zvýšit neletecké příjmy. 
 Například letecké činnosti letiště, můžete vzít takové případy jako: 

- Zvýšení kapacity dráhy rozšířením stávající dráhy a / nebo výstavbou nové dráhy 
a / nebo investicí do veškeré jiné letecké infrastruktury (například pojezdové 
dráhy, parkoviště) 

-  Investice do kapacity terminálu pro cestující budováním nového terminálu nebo 
rozšířením stávajících terminálů 

-  Investice do kapacity nákladních terminálů budováním nového terminálu nebo 
rozšířením stávajících terminálů 

- Investice do nízkopodlažního terminálu, který umožní přesměrování kvality 
letištních služeb 
 

Obrázek 3- Strategie specializace podle velikosti letiště 

 

 
 
Zdroj: zpracování bylo provedeno mnou na základě  12th World Conference on 

Transport Research, Sep 2010 [6] 
 
Strategie specializace zaměřené na kvalitu zlepšení může zahrnovat: 
 

- Zlepšení dostupnosti letišť pomocí autobusové dopravy, silniční a / nebo 
železniční infrastruktury (což často vyžaduje finanční podporu z regionu, města 
atd.) 

- Investice do terminálové infrastruktury za účelem zvýšení účinnosti leteckých 
služeb (například přenosu zavazadel a toků cestujících) 
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-  Rozvoj intermodality s vysokorychlostním železničním propojením (který 
vyžaduje finanční podporu ze státu, regionu, města atd.). 

 
Konečně, politika vůči klientům mohla by zahrnovat: 

- Rozvoj obchodních politik pro letecké společnosti (například nižší sazby daně z 
osob leteckých společností, které dosahují určité úrovně letištní dopravy, nižší 
daně na dotovaných trasách a nižší daně cestujících na cestě) 

- Investice do komunikace a marketingu vůči leteckým společnostem (tržní studie, 
reklama) nebo cestujícím (propagující atraktivitu regionu) 
 

3.2 Diverzifikační strategie 
 
Strategie diverzifikace je marketingová strategie, která umožňuje společnosti 
identifikovat a rozvíjet další obchodní trendy, které se liší od současných služeb firmy. 
Vzhledem k rostoucí konkurenci se strategie diverzifikace stává vynikajícím nástrojem 
k řízení rizik, umožňuje vyhnout se zbytečnému soustředění úsilí v jednom směru 
společnosti. 
V našem případě nebude implementace diverzifikační strategie zcela spojena s hlavním 
obchodním směrem, který pomůže udržet výkonnost a zisk společnosti během 
hospodářského poklesu, stagnace nebo dramatických změn v provozních principech 
průmyslu. Strategie může podniku přinést jasné výhody a zvýšit stabilitu podnikání, ale 
vyžaduje podrobné posouzení vnitřních zdrojů společnosti. 
Je tedy použitelný na letišti pro rozvoj neleteckých oblastí. Hlavní podstatou strategie 
diverzifikace bude rozdělení aktiv a kapitálu jedné společnosti mezi různé obchodní 
linie, aby se snížilo riziko ztráty budoucích příjmů. V budoucnu to pomůže stabilizovat 
a vyrovnat ekonomiku letiště. 
 
Tyto strategie diverzifikace se zaměřují především na: 
 
- Zlepšení finančních výsledků zvýšením výnosů netýkajících se leteckého provozu a 
rozvojem obchodních aktivit 
- Diverzifikace finančních rizik investicemi na jiná letiště nebo v jiných hospodářských 
odvětvích 
- Vymyšlení způsobu, jak nalézt hlavní letiště do jiných míst, pokud je potenciál růstu 
kapacity letiště nízký. 
Hlavním příkladem využití strategie diverzifikace je zvýšení počtu restaurací, obchodů, 
autopůjčoven, atd. na letišti. 
Rozvíjející se strategie diverzifikace se týká rozvoje služeb pro cestující na letišti 
nezávisle na leteckých společnostech (salonky, bezdrátový internet, webové stránky s 
plánovačem výletů). Cílem je zvýšit výnosy a zajistit loajalitu cestujících k letištím. 
Tento typ strategie zlepšuje výnosy, ale neomezuje míru vystavení se riziku, protože 
výnosy jsou stále převážně závislé na počtu cestujících, které letecké společnosti 
přitahují. V případě provozu budou tyto příjmy rovněž ovlivněny. Tyto strategie platí 
pro všechna letiště, a to i pro malé, zejména pro strategii spočívající v rozvoji 
obchodních aktivit. 
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Příkladem je také prodej hotových strategií z více rozvinutých letišť menším, 
regionálním letištím nebo zpětný odkup všech akcií z regionálních letišť po celé zemi za 
účelem zvýšení distribuce služeb a získání přístupu do nových destinací [20]. 
 
Obrázek 4- Strategie diverzifikace podle velikosti letiště 
 

 
 
Zdroj: zpracování bylo provedeno mnou na základě  12th World Conference on 
Transport Research, Sep 2010 [7] 
 

4 Klasifikace letišť  
Hlavním účelem této části je zavést systematickou parametrizaci z důvodu klasifikace 
typů letišť na základě konektivity letecké sítě, regionálního významu a účinků MAR 
(multi-airport region). 
V současné době je hlavní klasifikace letišť určována ročním objemem přepravy 
cestujících, tj. Celkovým počtem všech přilétajících a odlétajících cestujících, včetně 
transferu (přestup z jednoho letadla do druhého). 
 
Tabulka 6: Klasifikace letišť  
 
Typ letiště  Roční objem přepravy cestujících (v 

tisících) 

I 10000—7000 

II 7000—4000 
III 4000—2000 
IV 2000—500 
V 500—100 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základe časopisu ACI [5] 
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Ale pro méně podrobné uvažování je rozdělíme jen na 2 typy, na hlavní a regionální. V 
našem případě se podrobněji podíváme na charakteristiky regionálních letišť. 
Klophaus et al. [21] označili „sekundární“ letiště za letiště, která nejsou obsluhována 
„statním“ dopravcem s letadly pro minimálně 100 cestujících. Nebo pokud použijeme 
tuto definici, sekundární letiště budou omezena na velmi malá místní letiště. 
Pels et al. [22] považovala letiště, která se nacházejí v určité vzdálenosti od hlavních 
městských letišť, za sekundární. Například, Postorino a Praticò [23] definovaly 
sekundární letiště, jako letiště provozující 1 až 20% regionální osobní dopravy MAR, 
zatímco primární letiště jsou ta, která obsluhují více než 20% regionální osobní dopravy 
MAR. 
V rámci této definice však mohou být extrémně malá letiště v méně rozvinutých 
regionech klasifikována jako primární letiště. Proto se domnívám, že při klasifikaci typů 
světových letišť by se měly uplatňovat topologické znaky (např. Stupeň a ústřednost), 
význam pro regionální dopravu a vliv přelévání ze sousedních letišť. Tyto parametry 
mohou poskytovat komplexní popis letišť, a pomáhají nám vytvořit smysluplnější 
hierarchii klasifikace letišť. 
 

4.1 Klasifikace podle účelu  
 

Aby byla každá strategie realizována, letiště by mělo mít volnou kapacitu pro více letů a 
/ nebo více cestujících, ale pokud by nebyla poptávka, bylo by zbytečné. Ukazatele 
růstového potenciálu letiště z hlediska poptávky jsou tedy založeny na počtu cestujících 
na jeden přílet/odlet. Na některá letištích přilétají převážně cestující, například turisté 
kvůli atraktivitě oblasti (ostrova), nebo podnikatelé kvůli technologickým parkům, které 
se nacházejí na těchto místech. V ostatních oblastech jsou cestující většinou odchozí, 
což je způsobeno různými faktory souvisejícími s ekonomickou situací obyvatelstva v 
zemi či ve městě. Některá letiště jsou dopravní uzly a mají za účel pouze spojovat 
cestující a letadla, pro které region kolem letiště většinou nebude důležitý. 
 
Obrázek 5- Ilustrace trojrozměrné typologie letišť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: zpracováno autorem na základě Conseil National des Transports [8] . 
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Kromě toho lze jako příklad uvést i klasifikaci letišť v souladu s typologií velikosti 
letišť ACI (Airports Council International) 

- malé letiště ne více než 5 milionů cestujících ročně 
- Průměrná velikost   Letiště s 5 až 10 miliony cestujících ročně  
- Velká letiště s více než 10 miliony cestujících ročně 

Brno je druhým největším městem České republiky podle počtu obyvatel a velikosti 
území a Letiště Brno je regionální letiště. Největší počet letů je v letním období během 
charterových letů. Letiště je ve velké konkurenci mezi nejbližšími letišti a pozemní 
dopravou, jako jsou autobusy a vlaky. Ty nyní zkracují dobu cestování mezi Brnem a 
Prahou o jednu hodinu, což také vykazuje velkou konkurenci. Brno má vysoký 
potenciál pro zvýšení šířky pásma (komunikace mezi novou dráhou a novým 
terminálem) a průměrný potenciál růstu poptávky (včetně obyvatel kolem letiště, 
kterých je přibližně milion a sedm set tisíc, a atraktivity regionu pro cestovní ruch a 
podnikání).  
 
Tabulka 7: Klasifikace letišť 
 

 Počet obyvatel 
města 

Počet obyvatel 
regionu v mil. 

Průměrný počet 
cestujících 

Brno 378 000 1,7 479 000 
Ostrava 297 000 1,8 282 000 

Bratislava 433 000 2,0 1 594 000 
Katovice 312 000 1,9 2 481 000 

 
Zdroj: webové stránky letišť 

 
Z hlediska zvažování brněnského letiště, stejně jako navrhované strategie, se nebudeme 
spoléhat pouze na jeho charakteristiky z hlediska současného provozu, ale je lepší 
spoléhat se na potenciál tohoto letiště z hlediska propustnosti a poptávky. Současná 
situace na letišti z hlediska počtu cestujících nebo dopravních toků je dobrá.  
Ale co je důležitější, je, jak moc se letiště může změnit za 10 nebo 20 let. Pokud 
vezmeme v úvahu statistiky výše uvedených letišť, je vidět, že mnoho z nich za 
posledních 10 let výrazně vzrostlo, zatímco jiné nikoli. Pokusím se tedy zvážit 
vlastnosti letiště z hlediska potenciálu, který může vysvětlit, proč se toto letiště bude 
vyvíjet, zatímco druhé ne. Zvážit lze také letiště z hlediska rozvoje dopravy. Aby byl 
možný růst, musí mít letiště „dobrý výkon“, pokud jde o nabídku (zejména výkonnost) a 
poptávku. 
 

4.2 Srovnávací charakteristika počtu cestujících u konkurenčních letišť 
 

Hlavními konkurenty Letiště Brno jsou letiště Vídeň, Katovice na území Polska, pak 
Letiště Praha a Bratislava. 
Letiště Katovice se nachází na jihu Polska. Nejvíce letů zabezpečuje nízkonákladová 
letecké společnosti Wizzair a Ryanair. Mezi další operátory patří Transavia, 
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Germanwings, LOT a Lufthansa. Letiště v roce 2018 odbavilo 4,9 mil. cestujících a 41 
tis. letů. Letiště Katovice cíleně usiluje o zákazníky z ČR, o čemž svědčí například 
česká verze jeho internetových stránek a další způsoby poskytování informací v českém 
jazyce [24]. 
Mezinárodní letiště ve Vídni je dalším nejsilnějším konkurentem Letiště Brno. Kromě 
husté sítě letů do evropských destinací slouží i jako místo odletu do mnoha destinací po 
celém světě. Toto nejrušnější a největší rakouské letiště je umístěno cca 200 km do 
Brna. Dopravní dostupnost je velmi dobrá, dojezdová vzdálenost dva a půl hodiny. V 
roce 2018 celkem bylo na letišti odbaveno 34,4 mil. cestujících, z toho bylo 27,5 mil. 
tuzemských a 6,7 mil. ze zahraničí [25].  
 
Obrázek 6- Ilustrace trojrozměrné typologie letišť 
 

 
 

Zdroj: zpracováno autorem na základě Conseil National des Transports [9]. 
 
Letiště Václava Havla Praha – je nejdůležitější letiště v České republice. Za rok 2011 
získalo ocenění Eagle Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. 
Ročně toto letiště odbaví přes 11 miliónů cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici 
nabídku kolem 55 leteckých společností. Operuje zde cargo dopravci, které dohromady 
mají 160 tis. tun přepraveného zboží ročně [26]. Dopravní dostupnost na letiště 
automobilovou a autobusovou dopravou je velmi dobrá. Na letiště jezdí pravidelná 
autobusová linka z hlavního pražského vlakového nádraží, která zaveze zákazníky 
přímo k odbavovacím terminálům. 
Mezinárodní letiště M. R. Štefánika v Bratislavě je hlavní slovenské letiště, které je 
umístěno 9 km od Bratislavy a cca 145 km od Brna. Ročně toto největší slovenské 
letiště odbaví více než 1,3 milionu cestujících, ovšem od roku 2008 dochází k poklesu 
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počtu cestujících. Mezi léty 2008-2014 byl pokles o 878 tis. cestujících, 
pravděpodobným důvodem je malý počet nabízených destinací a velmi blízká 
vzdálenost letiště ve Vídni. Bratislavské letiště je dobře dopravně dostupné [27].  
 
Tabulka 8: Srovnání provozních charakteristik letišť za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: zpracováno autorem na základě webových stránek letišť  

5 Současná situace a budoucnost letecké dopravy v ČR 

V současnosti jsou v ČR největším leteckým dopravcem České aerolinie (ČSA). V roce 
1992 byla společnost transformovaná na akciovou společnost. V roce 1996 vznikla 
spolupráce s leteckou společností Continental Airlines. V roce 2000 ČSA rozvinuli svůj 
letecký provoz do Brna a Ostravy. V roce 2004 dostala ČSA cenu jako Nejlepší letecká 
společnost se sídlem ve střední a východní Evropě. V dubnu 2013 byla podepsána 
smlouva, o tom, že společnost Korean Air vykoupí část podílu Českých aerolinií. 
V poslední době se zvyšuje počet cestujících a objem přepravovaného zboží. Dochází k 
výraznému růstu počtu letových hodin, zvyšuje se hustota leteckého provozu a tím se 
zvětšují nároky na bezpečnost. Hlavní problém letecké dopravy je omezená kapacita 
některých letišť, hlavně v Evropě. Velkou perspektivu má integrace letecké a železniční 
dopravy, proto jsou na některých letištích budovány přestupní terminály letecké a 
železniční dopravy, například v Barceloně a v Londýně. Zvyšují se požadavky na 
provozované služby i kvalitní přípravu personálu [28]. V České republice se letecká 
doprava využívá spíše pro spoje do vzdálenějších destinací, než pro vnitrostátní 
dopravu. Podle statistik počtu odbavených cestujících se rok od roku zlepšuje atmosféra 
v leteckém sektoru, což přímo ovlivňuje letiště Brno. 
 

Letiště  Počet 

odbavených 

cestujících  

Počet 

odbavených 

letadel  

Počet 

nabízených 

destinací  

Vzdálenost 

do Brna v 

km  

Letiště Praha, 

a.s.  

16 797 006 

 

 155 000 

 

163 233 km 

Letiště 

Bratislava  

2 011 927  

 

N/A  

 

60  

 

145 km 

Letiště 

Ostrava, a.s. 

377 936 

 

20639 

 

20 149 km 

Letiště 

Katovice 

4 838 149 

 

41 007 

 

70 274 km 

Letiště Viděn 34,385,021 241,004 205  150 km 
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Obrázek 7- Počet odbavených cestujících 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: webový  portál letiště Brno Tuřany [10] 
 

5.1 Strategicky přistup pro letiště Brno Tuřany  
 

Pro stanovení strategického přístupu a předvídání budoucnosti konkrétního letiště jej 
můžeme rozdělit na hlavní body. 

- Popis minulých strategií daného letiště 
- Stanovení budoucích strategických možností pro analyzované letiště v 

souladu s jeho postavením v naší typologii letišť. 
- Identifikace podobného letiště, které vyvinulo minulé strategie podobné 

budoucím strategiím daného letiště. 
- Analýza minulé metody rozvoje sítě tras referenčního letiště v souladu se 

strategií, kterou vyvinula. 
- Využití analýzy minulého vývoje sítě tratí referenčního letiště s cílem 

předpovědět budoucí rozvoj sítě tratí na analyzovaném letišti. 
 

5.1.3 Popis minulé strategií letiště Brno Tuřany 
 
Pro stanovení strategického přístupu v budoucnu je třeba analyzovat minulé strategie 
letiště, protože předchozí strategie byla zcela spojena s charakteristikami letiště a 
vnějšího prostředí, které ovlivnilo letiště. 
 
Příklad Letiště Brno 
 
Podíváme-li se tedy na statistiky letů přes letiště Brno (2000-2018), vidíme, že od roku 
2001 až do roku 2008 dochází k neustálému pohybu cestujících procházejících letištěm, 
a proto se letiště rozhodlo vytvořit od roku 2003 novou aktivní strategii. Strategie 
zahrnuje:  

- Spolupráce s JMK což přisuzovalo velký pokrok v rozvoji letiště, 
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o který částečně dotoval v roce 2015 přímou linku do Mnichova 
- Zvýšení pravidelných linek.  

o Od roku 2007 do roku 2011 zahájila ruská letecká společnost Atlat 
Soyuz lety z Brna do Moskvy (Vnukovo). 

o V letech 2005-2017 letecká společnost Cirrus Airlines zřizuje nový směr 
do Mnichova 

o V roce 2012 Společnost Czech Connect Airlines provádí lety do 
Petrohradu 

o Později od roku 2011-2015 začal UTair létat do Moskvy  
- Zvýšení počtu charterových destinací. 

o Charterové lety provozovali ve většině případů české aerolinie Travel 
Service a Holidays Czech Airlines, nejvíce létaly do 12 Řeckých měst a 
Španělska  

- Rozvoj nízkonákladových dopravců. 
o Byly vytvořeny nové směry do Milána a Eidhovenu. Velkou roli však 

hrálo spojení Londýn-Brno v roce 2008. Od roku 2008 do roku 2011 byl 
zaznamenán největší počet letů z brněnského letiště tj. přes půl milionu 
cestujících.  

- V roce 2006 byl postaven nový terminál a spolu s ním byly zřízeny stálé lety 
Brna. Existuje také plán na rozšíření terminálu z důvodu zvýšení kapacity pro 
cestující a letový provoz mimo Evropskou unii. 

-  
5.1.4 Definice budoucí strategie podle typu letiště 

 
Nejdůležitější věcí při určování budoucnosti naší společnosti je správný výběr typu 
letiště, protože v závislosti na stanovených rozměrech letiště má každé z nich svá 
specifika a každé má svou specifickou cestu rozvoje. Zvažme například situaci s cílovou 
skupinou, která bude určena typem cestujících, které bude chtít letiště přilákat (místní či 
zahraniční, Obchodníci či turisté). Kromě tohoto typu letiště bude míra rozvoje těchto 
strategií úzce souviset s úrovní hospodářské soutěže s ostatními letišti, úrovní přetížení 
letiště a typem vlastnictví a řízení letiště. 
Způsob určování možných letištních strategií se skládá ze tří fází:  

- Nejprve určíme všechny možné specializační strategie pro daný typ letiště a 
pak všechny možné druhy diverzifikačních strategií. 

- V neposlední řadě spojíme 2 možné strategie (strategie specializace a 
diverzifikace) v závislosti na možných faktorech, jako jsou: úroveň pracovní 
zátěže, úroveň konkurence, typ regulace, stav letiště.  

- V důsledku toho definujeme cíle a strategické možnosti letiště na období od 
pěti let do deseti let. 

Pro dosažení těchto cílů jsme pro Brno určili následující budoucí strategické možnosti 
na 5-8 let. 
 
Strategie pro budoucí Letiště Brno: 
 

- Zlepšení dostupnosti letiště 
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- Vývoj obchodních politik pro letecké společnosti 
- Investice do komunikace a marketingu 
- Vypracovat plán, ve kterém bude brněnské letiště hlavní pro jakoukoli 

leteckou společnost (vyžadují velké investice do rozvoje této oblasti) 
- Budoucí strategie diverzifikace letiště v Brně: 
- Rozvoj obchodních aktivit. 
- Rozvoj služeb poskytovaných cestujícím. 
 
5.1.5 Analýza minulé metody rozvoje sítě tras letiště Marseille  

 
Po stanovení budoucích strategických možností pro letiště je dalším krokem analýzy 
identifikace podobného letiště, které mělo podobné problémy a v minulosti již vyvinulo 
podobné strategie. Analogie není nikdy dokonalá, ale poskytne nám vizi o výsledcích 
uvedených strategií. 
Brno Tuřany je velmi podobné letišti Marseille (před deseti lety). Marseille vyvinula 
strategie, které by brněnské letiště mohlo v současné době využít. Úroveň provozu na 
letišti v Marseille v období od roku 1997 do roku 2007 vzrostla o 27%. V letech 2001 
až 2003 se letiště potýkalo s problémy snižování dopravy v důsledku silné konkurence 
vysokorychlostního vlaku na trase Marseille-Paříž a bankrotu letecké společnosti Airlib 
Express (převážně létající do Paříže). Příchod společnosti EasyJet na letiště pomohl 
mírně obnovit leteckou dopravu v roce 2003 [29]. 

- Mezi minulé strategie patří: 
- Instalace nové budovy terminálu pro nízkonákladové dopravce: v důsledku 

toho byl terminál vyvinut ve spolupráci se společností EasyJet a Ryanair 
- Komunikace:  

Strategie byla úspěšná díky správnému oddělení letů po celé zemi a absence 
plného nasazení dopravy nízkonákladovými dopravci, tudíž pro dopravce s 
plnými službami existuje také příznivé prostředí. 

- Obchodní politika pro nové dopravce: 
90% sleva na přistání, osvětlení a parkování během prvního roku, 50% sleva 
na druhý rok (zdroj: Albatross Airports database) 

- Reklamní kampaně v sousedních městech: Montpellier, Avignon Toulon, 
aby se zvýšila oblast jejich pokrytí 

- Investice do kapacity RWY 
- Komerční rozvoj: od roku 2006 do roku 2007 letiště zvýšilo své neletecké 

výnosy o 19,3%, a to především z důvodu nabídky využívaní terminálu  k 
pronajmu prostoru jako kavárny, restaurace a obchody cestujícími a pod.  

 
Prospektivní plán rozvoje letiště Brno Tuřany. 

 
Manažeři letiště s vědomím, že nové spojení mezi Prahou a Brnem zvýší konkurenci, 
věří ve strategickou přitažlivost pro nízkonákladové dopravce. Brno by mělo vyvinout 
budoucí strategii zaměřenou na zvýšení svého podílu nízkonákladové dopravce na letišti 
a zajištění loajality pro klasické dopravce. Tento cíl byl pro Marseille stejný. 
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V budoucnu může být v Evropě několik nových tras (Francie, Španělsko, Švédsko). 
Vzhledem k rostoucímu zájmu turistů, můžeme Gruzii předpokládat za jeden z možných 
směrů. Je také možné obnovit lety do Ruska (v případě zrušení sankcí). Jedním ze 
směrů může být i Ukrajina. 
Vzhledem k tomu, že na území letiště začala výstavba velkých hangárů, existuje 
možnost, že se letiště bude snažit zvýšit počet nákladních letů, což bude mít pozitivní 
dopad i na letiště. 
 

5.2 Popis podniku společnost „Letiště Brno a.s.“ 

Základní údaje o společnosti 
Sídlo: Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno 

Kód letiště ICAO: LKTB 
Kód letiště IATA: BRQ 

IČ: 262 37 920 
Právní forma: Akciová společnost 

Základní kapitál:  2.0 miliony Kč 
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců 

Letiště Brno-Turany se nachází poblíž města Brna v blízkosti dálnice D1.  
Letiště patří Jihomoravskému kraji, ale firma, která ho provozuje je soukromá. V 
prvním čtvrtletí roku 2017 navíc Letiště odkoupila nová firma „ACCOLADE“. 
Společnost Letiště Brno a.s. podle nájemní smlouvy má za úkol provozovat veřejné 
mezinárodní letiště Brno-Tuřany a poskytovat služby jako odbavení cestujících, prodej 
letenek, restaurace a bary, autopůjčovnu. 
Kromě pravidelných a charterových osobních linek se letiště využívá letecká i k 
přepravě zboží. V roce 2017 brněnské letiště zaznamenalo něco přes 44 tisíc letů všech 
letadel. Co se týče nákladu, celkově bylo odbaveno 3 700 tun zboží v pravidelné i 
nepravidelné letecké dopravě. Počet cestujících na mezinárodním letišti Brno-Tuřany 
stále narůstá. V loňském roce jím prošlo více než 470 tisíc lidí, zatímco o rok dříve to 
bylo necelých 418 tisíc lidí.  
Poptávka se zvýšila především o lety do cestovatelských míst. V létě přes letiště prošlo 
kolem 260 tisíc cestujících. Vice než 100 tisíc z nich využilo letů do/z Řecka, které patří 
každoročně mezi nejoblíbenější. O polovinu méně pasažérů letělo do Bulharska, a přes 
30 tisíc pasažérů v minulém roce měli let do/z Egypta. Přes 93 % těchto pasažéru 
přepravila letecká společnost Travel Service a.s., dále pak Tunisair a Tailwind.  
Hlavním cílem společnosti je zajistit smluvní kontakty s leteckými dopravci, kteří 
budou provozovat svoje lety z brněnského letiště. Důvodem leteckých společností pro 
uzavření smlouvy právě s letištěm Brno-Turany může být atraktivita jihomoravského 
regionu a České republiky jako celku, levnější letištní daň a také potenciální úlevy 
související s tím. Poplatky za využívání letištní služby jsou totiž hlavní faktor pro 
tvorbu ceny leteckých společností. 
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5.3 Současnost letiště Brno-Tuřany 
 
Letiště je schopno přijímat letadla jako Boeing 767 a Airbus 330/340. 
Terminál se skládá ze dvou budov - staré, postavené v 50. letech a nové, otevřené v roce 
2006. Kapacita nové budovy je tisíc cestujících za hodinu a samotná budova je 
realizována ve stylu organické architektury. 
 Přes Letiště Brno-Tuřany v současné době lítá několik pravidelných letů. Pětkrát týdně 
je možné využít aerolinií do Mnichova a každý den lítá společnost Ryanair do Londýna-
Stansted. Dvakrát týdně společnost Ryanair umožnuje přepravu cestujících do destinace 
Milan Bergamo. 
Také probíhají sezonní pravidelné lety do Egyptu (Marsa Alám, Hurgada), Řecka ( 
Heraklion, Kryt, Rhodos, Korfu), Turecka a Španělska. 
Letiště také pronajímá své hangáry pro takové firmy jako „ Flying Academy“, Air 
Servis, Blue Sky, Aeroklub Brno, HerbstAero, Icarus. 
Celkem letecká doprava na letišti Brno-Tuřany lze rozdělit na: 

- pravidelné linky (Ryanair, Lufthansa): 
- chartery (Travel Service/Smart Wings, Ceské Aerolinie 
- cargo lety TNT  
- letecké školy (Flying Academy a BlueSky). 

 
Obrázek 8-. Mapa dálnic a nejbližších letišť 
 

 
 

Zdroj: wikipedie [11] 
 

5.4 SWOT analýza letiště Brno-Tuřany 
 
SWOT analýza je jedním z nejúčinnějších nástrojů strategického řízení. Podstatou této 
analýzy je analýza vnitřních a vnějších faktorů společnosti, posouzení rizik a 
konkurenceschopnosti produktu v průmyslu. 
Cílem této kapitoly je tudíž vytvořit porovnání mezi letišti Václava Havla v Praze, 
Vídně, Bratislava a Katovice. Podívat se na klíčové vlivy současnosti a budoucí blaho 
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letiště jako organizace za použití zavedené výzkumné metody nazývané „SWOT 
analýza“ 
Výsledek takové analýzy je relevantní pro strategické řízení, protože se zabývá 
předpoklady a přesvědčeními sdílenými členy organizace. Pomáhá také identifikovat 
hodnoty a environmentální síly během analyzovaného období.  
 
Obrázek 8- SWOT analýza. 
 

 
Zdroj: http://excel-navod.fotopulos.net/swot-analyza.html [12] 

 
Silné stránky 

 
Lety 
 
Téměř 5krát týdně jsou odbaveny lety do Londýna, což může být prioritou pro 
pracovníky, kteří pracují v Anglii, ale žijí v České republice. Průměrná cena 
jednosměrné letenky je 12-25 liber. Kromě podnikatelů a cestujících mohou také 
fanoušci anglického fotbalu využít lety do Anglie. 
Charterové lety v létě nyní umožní cestujícím letět z Brna a zpět, pak už cestující 
nebudou muset trávit čas na cestě do Prahy či Vídně. Vzhledem k nízké vytíženosti 
letiště Brno Tuřany může být výhodou, že při kontrole dokumentů nemusí stát ve frontě 
a nemusí čekat na zavazadla při příletu, která jsou na přetížených letištích často 
opožděná. 
 
Pravidelná účast na mezinárodních veletrzích 
 
Také jsem si všiml, že účast na výstavách pomáhá společnosti se lépe a rychleji rozvíjet 
na trhu, letiště Brno Tuřany se snaží účastnit na mezinárodních výstavách a tím 
zajišťuje reklamu pro podnikatele a také pro zájemce, kteří mohou investovat určitou 
částku do rozvoje společnosti. 
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Modernizace 
 
Modernizace letiště zahrnuje nejen samotný terminál, ale i okolní oblasti, jak již bylo, 
naznačeno letiště Brno Tuřany nezaostává v tomto trendu, například zvyšuje parkovací 
místa, zvětšuje terminál, rekonstruuje přistávací dráhu, nahrazuje technickou zónu. Na 
letišti dochází k výměně počítačů a dalších výpočetních zařízení. 
 
Finanční podpora JMK 
 
Spolupráce mezi letištěm a JMK ukázala, že může být realizován plán vybudování 
velkého regionálního letiště. Díky kooperaci s Jihomoravským krajem a městem Brnem 
se během jednoho roku podařilo do Brna přivést dvě nové linky – Milán a Berlín. 
Spolupráce mezi letištěm a JMK zároveň ovlivnila rozvoj letecké společnosti. „Travel 
Service“ a její značka „Smartwings“ se staly volbou klientů při plánování cest v létě. 
Největší česká letecká společnost měla během letní sezóny na letišti v Brně základnu 
hned pro 4 svá letadla a lety operovala z Brna do téměř dvou desítek destinací. O letních 
prázdninách bylo díky stále zvyšujícímu se zájmu o leteckou přepravu odbaveno na 
brněnském letišti až o 30% letadel více než v předchozím roce. Konkrétně bylo v 
letovém řádu naplánováno o 180 sezónních letů více.  
 
Tabulka 9: Úkoly a požadavky pro uzemní plánování 
 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a) Vytvořit územní podmínky pro modernizaci veřejného mezinárodního letiště Brno-
Tuřany v OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. 
b) Vytvořit územní podmínky pro napojení a obsluhu letiště železniční dopravou, 
včetně napojení na veřejný terminál s vazbou na logistické centrum Brno. 
c) Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí, obyvatelstvo a lidské zdraví. 
 Úkoly pro územní plánování 
a) Zpřesnit a vymezit plochu s cílem minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí, obyvatelstvo a lidské zdraví. 
b) Zajistit územní koordinaci a ochranu plochy veřejného mezinárodního letiště Brno-
Tuřany v ÚPD Brna a Šlapanic. 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě odborného časopisu [6] 

 
Letiště je zapojeno do územního rozvoje Jihomoravského kraje čímž se zapojuje do po 
částech budované sítě vědeckotechnických parků (VTP) napojených také na železniční, 
silniční a případně i vodní dopravu budované podle stejné koncepce za účelem 
poskytování překládky nákladu nebo lidí a širokého spektra logistických služeb.  
Síť VTP umožní optimalizovat silniční dopravu a uplatnit princip komodality (účinné 
využívání různých druhů dopravy provozovaných samostatně nebo v rámci 
multimodální integrace za účelem dosažení optimálního a udržitelného využití zdrojů).  
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Koncepce letecké dopravy Jihomoravského kraje stanovuje podmínky pro podporu a 
rozvoj mezinárodního letiště Brno-Tuřany jako součást multimodálního dopravního 
systému Jihomoravského kraje s republikovým a nadnárodním významem v rámci sítě 
TEN-T. 
Síť VTP umožní vytvořit územní podmínky pro napojení koridoru konvenční celostátní 
železniční trati do železničního uzlu Brno, včetně kolejového napojení na letiště Brno-
Tuřany.  
Plochy a koridory nadmístního významu Modernizace letiště Brno-Tuřany ZÚR JMK 
vymezují plochu DL01 Veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany. Pro stanovené 
koncepce máme plán, který zahrnuje tyto úkoly a požadavky v tabulce č. 9 [30] 
 
Financovaní z EU 
 
Rada Jihomoravského kraje na své 169. schůzi konané dne 26.6.2008 schválila žádost o 
podporu projektu “Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany” k předložení do 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, pro oblast podpory 1.1. 
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod projekt schválil dne 7.10.2008. 
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu letiště a zajištění separace cestujících 
z Schengenského a mimo Schengenského prostoru.  
Celkové výdaje projektu činily 31 417 000 Kč včetně DPH - výdaje na letištní autobusy 
byly ve výši 17 017 000 Kč, na letištní automobilovou cisternovou stříkačku 14 400 000 
Kč [31]. 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Na způsobilých výdajích projektu ve výši 
26 300 000 Kč se podílela EU 85%, Regionální rada Jihovýchod 7,5 % a Jihomoravský 
kraj 7,5%. Jihomoravský kraj hradil také nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 5 117 000 
Kč [32]. 
 
Meteorologické podmínky 
 
Výhodné lokální meteorologické podmínky průměrná roční teplota je od 5 °C do 10 °C 
umožňují využití přistávací a vzletové dráhy i v období, kdy je provoz na letištích Praha 
a Vídeň omezen či vyloučen. Díky dobrým meteorologickým podmínkám je letiště 
Brno zařazeno jako první záložní letiště pro Prahu. 
 

Slabé stránky 
Poloha  
Hlavním problémem letiště je jeho těsná blízkost velkých letišť. Obrázek 8 ukazuje, že 
hlavní konkurenti, jak již bylo popsáno, jsou letiště Praha a Vídeň. 
 
Sezónnost  
 
Všechny hlavní nevýhody brněnského letiště jsou úzce propojeny. A vyřešíme-li 
alespoň jeden z nich, zbytek jich může být automaticky vyřešen. V současné době je 
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jedním z hlavních nedostatků letiště skutečná sezónnost, neboť většina odletů z letiště v 
Brně nastává právě v létě, protože v tomto období narůstá turistický tok.  
Druhý důvod je zcela spojen s prvním, protože nedostatek pravidelných letů vede k 
pomalému rozvoji letiště. Základním důvodem pro méně rychlý rozvoj letiště je blízkost 
s letišti, jako je Praha, Bratislava, Vídeň, Katowice a Krakov. 
Turistika regionu 
 
 Ve většině případů se letecké společnosti snaží nabídnout své lety z více turistických 
míst. 
Například, když jsem provedl průzkum mezi mladými lidmi z takových zemí, jako jsou 
Španělsko, Francie, Itálie, Litva, proč se rozhodli létat do Prahy, Vídně nebo Krakova. 
Odpověď byla nazvána hlavními aspekty, jako je Praha, která je příjemná díky svému 
Starému městu, Karlovu mostu a relativně levné služby. Vídeň je známá pro své operní 
haly, stejně jako pro některé hrady, pak je tady Krakov, jež je znám mnohým pro 
skutečnost, že tam byl koncentrační tábor. Proto je brněnské letiště plně propojeno s 
rozvojem samotného města Brna a za účasti mladých lidí. 
 
Levná Doprava 
Jedním z důvodů je, že se můžete dostat do stejných měst jako Vídeň a Praha levnějším 
způsobem, například autobusem, který od stanice odjíždí téměř každou hodinu, a také 
vlaky, které se staly novým konkurentem pro rozvoj. Také je nemožné nezmínit nové 
aplikace jako Bla Bla Car“, které vám umožní najít společníka do auta při jízdě do 
těchto měst. 
 
Motivace 
 
Jedním z možných důvodů může být i nedostatečná motivace zaměstnanců letiště. 
Vzhledem k tomu, že všechna letiště měla podobné problémy v minulosti, mnozí rychle 
prošli přes tuto překážku a dále se rozvinuli. Lidský faktor také hraje velkou roli v 
rychlosti rozvoje společnosti. Chcete-li urychlit rozvoj, můžete přilákat tým obchodníků 
a profesionálních manažerů. Kteří propojí společnost s vnějším prostředím (cílové 
publikum, dodavatelé, partneři apod.) Prostřednictvím různých způsobů ovlivňování, 
jako je reklama, PR, podpora prodeje, propaganda, osobní prodej, stejně jako 
neformální zdroje informací ve formě zvěstí.                       
Také nebylo provedeno představení organizace všem zaměstnancům, a proto neexistuje 
jasné porozumění obrazové reprezentaci významu činností a vyhlídek (budoucí) 
organizace. Což by vysvětlilo a ukázalo všem zaměstnancům a veřejnosti, co je 
organizace, co by se mělo zrealizovat a co hledá. Formování vize je jednou z úkolů 
vrcholového vedení. 
 
Servis 
 
Přitahování nových cestujících je to, co musí vedení letiště v Brně udělat, jako příklad 
použijeme jiná letiště a jak se s tímto problémem zabývají. 
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Mnoho letišť se snaží nabízet speciální nabídky, které přitahují všechny nové 
cestovatele, kteří budou využívat své letiště. Letiště Vídeň například propaguje službu 
„STRESS-FREE SHOPPING“ kde každý cestující může předem nakupovat a nebude 
muset trávit čas hledáním zboží. 
Jak to funguje? 

- Vybrat na stránkách zboží, které chcete nakoupit 
- Provést registrace  
- Uložit detaily letu 
- Po registraci a výběru produktů zadat údaje o letu a cílové letiště. 
-  Potvrzení 
- Po zadání úplných údajů obdržíte od Online Shop potvrzující email o 

předběžné objednávce 
-  Platba 

 
Nebo na letišti Bratislava jsou salonky vybaveny notebooky „HP Spectre XT Pro“ pro 
ty, kteří potřebují přístup na internet nebo práci. Také pro podnikání nabízejí obchodní 
lety v několika směrech, které startují každý den. 
Letiště, kde se nebude nudit, se nachází v Singapuru, protože zde jsou kina. Jedno z 
nich je umístěno v terminálu 2 a další jsou umístěna v terminálu 3, kde jsou promítány 
filmy různých žánrů, včetně nejnovějších trháků. Každé kino je otevřeno 24 hodin 
denně a vstupné je zdarma. 

 
Příležitosti 

Cargo 
 
Jak je známo, letiště není jen součástí letectví, ale je jedním z klíčových faktorů 
hospodářství, protože je to uzel, který spojuje různé části naší planety. Takže Brno může 
být považováno za letiště nejen pro civilní účely, ale také pro nákladní dopravu. Letiště 
Brno může spolupracovat s firmami, jako jsou AT&T, ABB, Honeywell, které mají svá 
oddělení v Brně a v blízkých městech, čímž se město Brno stává atraktivnějším pro 
budoucí společnosti, které chtějí ve městě otevřít své pobočky. 
 
Tabulka 10: Ceník hangárování: 
 
Denní sazba    
A/C 0-4000 kg MTOW Každých započatých 500kg 

MTOW/den 
260,00 Kč 

A/C nad 4000 kg MTOW Každá započatá t 
MTOW/den 

520,00 Kč 

Měsíční sazba    
A/C 0-4000 kg MTOW Každých započatých 500kg 

MTOW/měsíc 
4 600,00 Kč 

A/C nad 4000 kg MTOW Každá započatých 
MTOW/měsíc 

7 670,00 Kč 

Zdroj: zpracováno autorem na základě webových stránek letiště Brno  [7] 
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Brno začíná být atraktivnější  
 
Jak je popsáno v článku v novinách ¨Airport Council International¨ hlavním faktorem 
při výběru lokalizace města je to, že se nachází v blízkosti letiště [32]. A více než 80 
procent společností, které se zabývají přímou výrobou zboží, naznačilo, že letecké 
spojení s nejbližšími místy prodeje je pro ně prioritní. Studie o budoucích cestách 
ukázala, že letiště se v příštím desetiletí dramaticky změní. Už nebudou jen tranzitními 
zónami s obchody a restauracemi, ale sami se stanou cílem, kde se můžete bavit, uvolnit 
a získat nové dojmy. Proto se většina letišť snaží přilákat více lidí k využívání svých 
služeb, a přitahuje tak letecké společnosti, aby s nimi spolupracovali. U regionálních 
letišť, jako je Letiště Brno, to může sloužit jako příklad a mohou být také 
konkurenceschopné, protože tarify budou několikrát nižší než na hlavních letištích. V 
současné době by pro rozvoj brněnského letiště mohly být hlavními zákazníky 
nízkonákladové letecké společnosti. 
 
Novy Směr 
 
Organizace má všechny možnosti soutěžit s velkými letišti a má kvalitní zákaznický 
servis v oblasti letectví. Pro rychlý vývoj by bylo správným směrem začít spolupracovat 
s těmi zeměmi, kam se snaží jít velké letecké společnosti. 
Například nedávno vznikl trend při cestování do střední Asie, Afriky, arabských zemí a 
Ruska, což je způsobeno skutečností, že většina lidí z Evropy již navštívila mnoho míst 
v Evropě, druhým důvodem je, že země střední Asie vydávají víza snáze, které 
nevytvářejí velké obtíže pro profesionální cestující, také udržování nízkých cen 
přitahuje návštěvu Asie. 
Například, když jsem se podíval na takové letiště jako Vídeň, Praha, Bratislava, Krakov, 
Katowice, nenašel jsem více než jeden přímý let do Astany (Kazachstán), kromě 
Varšavy a Budapešti, ostatní s přestupem v Moskvě, Kyjevě a nebo Turecku. V 
budoucnu by to mohlo zajímat studenty studující v České republice, jelikož průměrný 
počet studentů z Kazachstánu studujících v České republice jsou 6 tisíc 
 
Tabulka 11: Počet cizinců se zaevidovaným pobytem na území České republiky 
 
 Muži Ženy Celkový součet v ČR 
Bělorusko Přechodně 1 915 1 504 3 419 
 Trvale 1 179 1 823 3 002 
Rusko Přechodně 6 683 9 619 16 302 
 Trvale 9 529 12 012 21 541 
Ukrajina Přechodně 28 320 19 411 47 731 
 Trvale 43 826 41 070 84 896 
Kazachstán Přechodně 1 636 2 116 3 752 
 Trvale 1 023 1 345 2 368 

 
Zdroj: Zpracováno autorem na základě Ministerstva Vnitra ČR [8] 
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Internet 
 
Letiště by tak mohlo uzavřít přímou smlouvu s hlavními leteckými společnostmi Asie,  
která by jí umožnila být jedinou na trhu, která přímo spojuje Evropu a Asii, v budoucnu 
by to mohlo zajímat i studenty, kteří studují v České republice. 
V souvislosti s rozvojem internetu a službami jako "TripAdvisor", které pomáhají 
vybrat zemi pro cestování, by bylo správné, kdyby s nimi JMK začal spolupracovat a 
přilákal budoucí cestovatele k návštěvě tohoto jihomoravského regionu jako je 
Moravský Kras, které nebudou přímo ovlivňovat pouze samotné město, ale i společnost 
„Letiště Brno“. Dalšími výletními cílem by mohli být významné místa na Jižní Moravě, 
jako Hrady a Zámky, kterými jsou Hrad Špilberk, Zámek Lednice, Lysice, Milotice, 
Slavkov, Valtice, Zámek Vranov nad Dyjí, Hrad Bítov. Muzea a výstavby jako 
Mendlovo muzeum, MZM Pavilon Anthropos, Slovanské hradiště v Mikulčicích, 
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Kláštery a památky jako je Mohyla Miru nebo 
Památník písemnictví na Moravě  
 
Dotace 
 
V roce 1985 byla mezi evropskými zeměmi podepsána dohoda o zjednodušení kontroly 
pasů a víz, která je nám známější jako Schengenská dohoda. Vzhledem k tomu, že 
Česká republika je součástí EU, má pozitivní vliv, například každý subjekt může být 
součástí nejen trhu státu i jiných zemí. Rovněž byl zjednodušený příliv investic do 
společností. 
Využít možností dotací Evropské unie, například na rozšíření technického parku v 
oblasti letiště. Jako je výstavba hangárů, rozšiřování dráhy, výměna radarů a také 
osvětlení dráhy požadované předpisy Evropské unie.  
Letiště Brno Tuřany a.s. investuje do novější bezpečnostní techniky, čímž urychluje 
proces odbavení cestujících a reaguje tak na růst poptávky po letecké dopravě. V červnu 
roku 2017 byl stanoven rekord v počtu odbavených cestujících za jeden kalendářní 
měsíc a to na 115 000. Letiště stále věří, že počet cestujících bude mít vzrůstající 
tendenci. 
„Navýšen byl například počet kontrolních stanovišť. Tím pádem bude možné v kratší 
době odbavit více cestujících, kteří čekají na průchod bezpečnostní kontrolou.“ uvedl 
vedoucí Bezpečnostního úseku Radomír Janík [33]. 
V průběhu prázdnin letiště mohlo začít využívat novou techniku v hodnotě devět a půl 
milionu korun. Zhruba sedm milionů pokryla dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury v rámci poskytnutí finančních prostředků na vybavení letišť technickými 
nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními 
činy pro rok 2017. 
“Pořídili jsme zařízení, které pomůže urychlit kontrolu cestujících, zavazadel a nákladu 
jako je rentgen pro kontrolu kabinových zavazadel, rentgen pro kontrolu nákladu, 
průchozí detektor kovů, detektory výbušnin nebo detektor kovů v obuvi,“ vysvětluje 
Janík [34]. 
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Také existuje program SESAR Deployment Programme, a projekty pod ním jsou 
spolufinancovány EU formou grantu prostřednictvím agentur Innovation and Networks 
Executive Agency (INEA). 
Tyto grantové projekty jsou zaměřeny na zavádění nových technologií v odvětví 
letových provozních služeb, a proto jejich podstatnou částí je spolufinancování investic. 
Dále se podnik podílí na řešení v osmi programech SESAR Horizont 2020, dotace je v 
těchto případech poskytována na krytí provozních nákladů podniku vynaložených v 
souvislosti s předmětem dotace [35].  
 
Strategie regionálního rozvoje České republiky 
 
Díky tomuto programu v ČR dochází k přesunu letecké společnosti z hlavních 
mezinárodních letišť na regionální letiště, což dává ostatním šanci získat další odlety ze 
svých letišť, v budoucnu to může přinést další investice do Moravského regionu za 
účelem rozvoje přepravy osob z / na letiště nebo zahájení rozvoje nových služeb pro 
přepravu nákladu 
Účelem tohoto dokumentu je plánování a řízení politiky regionálního rozvoje, územní 
plánování, které zahrnuje také cestovní ruch. Například, hlavní roli při vývoji 
samozřejmě zahrnuje dopravu, v našem případě nás zajímají ekonomické aspekty 
letecké dopravy.  Například Strategie udržitelného rozvoje a Strategie hospodářského 
růstu ČR.  
Hlavními cíli je podpora oblastí v konkurenčním prostředí. Kromě Strategie 
regionálního rozvoje MMR vydává dokument „Politika územního rozvoje“, který je 
celostátním nástrojem územního plánování, a který slouží ke koordinaci územně 
plánovací činnosti krajů a resortních koncepcí s vazbou na území. Strategie 
regionálního rozvoje letecké dopravy zejména uvádí zvýšení využívání nízkonákladových 
leteckých společností na letištích, jako jsou Brno, Ostrava, Karlovy Vary a již výše 
zmíněné Pardubice 
 
Pětiletý program rozvoje letiště Brno – Tuřany předložený na období 2015-2021 
 
Dle nájemní smlouvy Společnost vydává dokument pětiletého plánu investic a vývoje 
společnosti. Do listopadu 2015 dochází k nárůstu dvou provozních ukazatelů: počtu 
pohybů o cca. 22%, kde významně narostly pohyby všeobecného letectví a odbaveného 
leteckého nákladu (carga) o 2,5%. Počet odbavených cestujících, vykazoval mírný 
pokles o cca 4% oproti předchozímu stejnému období [36]. 
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Graf 4 Předpoklad odbavených cestujících po období 2015-2021 
 

 
 

Zdroj: zpracováno autorem na základě znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [13] 
 

Tabulka 12: Předpoklad odbavených cestujících po období 2015-2021 
 
 Rok pravidelné lety Nepravidelné lety  Celkem 
2015/2016 230000 255000 485000 
2016/2017 230000 270000 500000 
2017/2018 240000 280000 520000 
2018/2019 250000 290000 540000 
2019/2020 260000 300000 560000 
2020/2021 270000 310000 580000 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [9] 

 
Graf 5 Přepokládaný pohyb letadel po období 2015-2021 
 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [10] 

-100000

100000

300000

500000

700000

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Přepoklad odbavených cestujícíсh po období 
2015-2021

pravidelné	lety Nepravidelné	lety	 Celkem

0

10000

20000

30000

40000

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Přepokládaný pohyb letadel po obdobi 2015-2021

Osobní	doprava Cargo

Všeobecné	letectví Pohyby	celkem

Linear		(Pohyby	celkem)



46 
 

Tabulka 13: Přepokládaný pohyb letadel po období 2015-2021 
 
  Osobní 

doprava 
Cargo Všeobecné 

letectví 
Pohyby 
celkem 

2015/2016 4500 700 28000 33200 
2016/2017 4700 700 29000 34400 

2017/2018 4700 720 29000 34420 

2018/2019 4900 720 30000 35620 

2019/2020 4900 740 30000 35640 
2020/2021 5000 740 31000 36740 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě znaleckého posudku č. 2085-130-2016 [11] 

 
Hrozby 

 
Ekonomická krize 
Ropa dnes představuje asi 40% celkové produkce energie na světě. Těžké ropné 
produkty (topný olej, břidlice atd.) - nevyhnutelný vedlejší produkt při výrobě benzinu a 
kerosinu - se aktivně využívají k výrobě tepelné elektřiny. Problémem s leteckými 
společnostmi je, že závisí na dodavateli ropných produktů. Letečtí dopravci si navzájem 
konkurují a musí prodat své služby dopředu. Bez ohledu na to, zda je palivový příplatek 
zahrnut v ceně jízdenky okamžitě nebo je přidělen později, tato daň je nutně zahrnuta v 
ceně letenky. Stanovení ceny letenek závisí na kombinaci dvou trhů, ropy a letectví. 
Kvůli nedostatku petroleje se zvyšují ceny na letištích. Letecké společnosti se nacházejí 
v obtížné situaci, když jejich cestující musejí zůstat na letištích. Důležitým faktorem 
ovlivňujícím náklady na letenky je změna ceny ropných produktů a směnného kurzu. 
 
Změna směru 
 
Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO), si ve struktuře světové 
turistické dopravy, každý pátý cestující volí cestu do jedné z asijských zemí. 
Liberalizace vízových postupů a zjednodušení formalit v oblasti letecké dopravy a 
aktivní dobytí trhu nízkonákladovými leteckými společnostmi v řadě asijských zemí se 
staly nejlepšími pobídkami pro zvýšení turistického toku [37]. 
 
6 Význam letiště pro region  

 
Hlavní myšlenkou této části je, že problémy letiště nemohou zůstat bez povšimnutí, 
protože je to jeden z klíčových faktorů rozvoje obchodního modelu regionu. 
Letiště s dostupným územím rozvíjí obchodní parky, aby využily atraktivity letecké 
dopravy pro podniky. Tyto obchodní parky jsou často využívány firmami, které mají 
určité spojení s letištěm nebo leteckým průmyslem. Jinak jsou vybírány jako místa pro 
firmy intenzivně využívající leteckou dopravu. 
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Příklady jsou Cork, Hamburg, Nice a projekt „Aviapolis“ na letišti v Helsinkách. 
V našem příkladu budeme muset nejprve vytvořit plán, který by zahrnoval: 

- region musí prokázat své pozitivní vlastnosti, aby se rozvojové nebo nové 
společnosti zajímaly o rozvoj leteckých nebo kosmických projektů na 
Moravě. 

- vybudovat příznivou atmosféru tak, aby tyto podniky byly 
konkurenceschopné. 

- s vědomím, že letiště má hangáry, které by mohly být pronajaty firmám, což 
by mělo přímý vliv na zrychlený rozvoj letiště v Brně.  

 
6.1 Globální přístupnost 

 
Jak je popsáno v článku v novinách „Airport Council International» , hlavním faktorem 
při výběru lokalizace města je to, že se nachází v blízkosti letiště [38]. Například 31% 
společností, které se stěhují do oblasti kolem letiště v Mnichově, uvedlo letiště jako 
hlavní faktor při rozhodování, kam se přesunout. Studie o podnikání v oblasti 
Hamburku ukázala, že 80% výrobních podniků uvedlo, že letecký provoz je důležitý, 
aby se zákazníci mohli podívat na své produkty. V roce 1995 bylo oznámeno, že 93% 
předních irských společností využívá letiště v Dublinu pro služební cesty. 
Jak je popsáno na začátku, existují společnosti, které vyžadují letiště pro své potřeby, 
pro dodávku dílů nebo prezentaci svých prototypů. Například na území Brna existuje 
několik významných společností pro letecký a kosmický průmysl. Například Soukromá 
italská společnost SAB Aerospace Srl., která se podílí na vývoji a výzkumu součástí pro 
kosmický průmysl. Jejími zakazníky jsou například: Airbus Defence & Space, Ruag 
Space, Kayser Italia, European Space Agency (ESA), OHB Systém AG a German 
Aerospace Center (DLR). 
Nebo česká společnost Frentech Aerospace s.r.o., která nyní dodává součásti pro letecký 
průmysl především pro Airbus. Na základě získaných zkušeností s produkcí pro 
aerospace společnost masívně investovala do moderních technologií a rychle zvyšovala 
své know-how v tomto oboru. Společnost se také podílí na dodávkách součástí přo 
realizaci projektů ESO a ESA. 
Lze identifikovat podnikatelská odvětví a odvětví, která jsou nejvíce závislá na 
dostupnosti leteckých služeb: 
 
Tabulka 14: Odvětví závislá na leteckých službách 
 

Pojištění Ostatní 
dopravní 
prostředky 

Koks, ropa 
a jaderné 
palivo 

Sdělení Základní kovy 

Bankovnictví 
a finance 

Tisk a 
vydavatelství 

Doprava Ostatní 
obchodní 
služby 

Výzkum a 
vývoj 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě odborného časopisu ACI [12] 
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Z hlediska letiště by tedy stálo za to rozvíjet vztahy se společnostmi jako jsou tyto dvě 
uvedené výše jako příklad. Protože ony by v budoucnu mohly využívat letiště pro různé 
testy jejich výrobků a nebo potřebují rychlé dodání dílů případně odprezentování prototypu 
lidem, pro které hraje čas významnou roli a tak je blízkost letiště ohromnou výhodou. Tedy 
se region kolem letiště stane atraktivnějším nejen pro aerospace společnosti, což bude mít 
kladný vliv na příjmy letiště 

6.2 Přímý a měřitelný dopad činností na letišti. 
 
Letiště udržují zaměstnanost na místě a v přilehlých oblastech a také nepřímo patří do 
řetězce dodavatelů, kteří poskytují zboží a služby. Příjmy plynoucí z této přímé a nepřímé 
činnosti navíc vytvářejí poptávku po zboží a službách v ekonomice, což přispívá k další 
zaměstnanosti. Podle odhadů časopisu ACI EUROPE v roce 2001 činila celková 
zaměstnanost na letištích přibližně 1,2 milionu lidí [39]. Odhaduje se, že mimo evropská 
letiště stále existuje 0,2 milionu pracovních míst, která přímo souvisejí s letištěm. 
Téměř dvě třetiny (64%) zaměstnanců tvoří letecké společnosti, agenti údržby a údržby 
letadel a zbytek je rozdělen mezi provozovatele letišť (14%), stravu na palubě, restaurace a 
bary a maloobchod (12%), řízení letového provozu (6%), nákladní doprava (1%) a další 
činnosti, jako jsou společnosti a provozovatelé pozemní dopravy (3%). Celkový 
hospodářský dopad vytvořený evropskými letišti. 
Musíme si uvědomit, že přímé zaměstnání vytvořené letišti závisí na velikosti letiště a 
složení obsluhované dopravy. Údaje o přímém zaměstnání byly shromažďovány od 125 
letišť, což představuje 71% evropské osobní dopravy. Pro letiště, kde nelze získat 
informace o zaměstnanosti, byl vyvinut ekonometrický model, který umožňuje učinit závěr 
o jejich přímém zaměstnání. Analýza letišť, ze kterých byly shromážděny údaje, byla 
provedena za účelem analýzy vztahu mezi přímou zaměstnaností a charakteristikami 
leteckých společností. 
Odhady ukazují, že zaměstnanost generovaná každým dalším 1000 provozním provozem 
pro menší letiště je vyšší než pro větší letiště. 
Kromě toho spojující cestující (3%) nenesou přímý vliv na zaměstnanost než cestující 
odletu / odletu. To naznačuje, že spojující cestující na letištích nepoužívá určité služby, 
jako je parkování, pronájem automobilů a jiná pozemní doprava.  
Cestující používající nízkonákladové letecký společnosti (LCC) mají menší přímý dopad 
na zaměstnanost (o 20% méně) než ostatní druhy dopravy. To může být způsobeno nižšími 
úrovněmi zaměstnanců LCC, sníženými podpůrnými službami (např. Palubními jídly a 
letištními salonky) a nižšími náklady na dopravu cestujících LCC. 
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Graf 6 Celkový ekonomický vliv generován a tvořen evropskými letišti    
 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě  

odborného časopisu Economic Impact of European Airports [15] 
 
Katalytické - podpora letecké dopravy (turistika, investice, růst    produktivity) 
Indukované  - náklady pracovníků v ekonomice 
Nepřímé - dodávka a podpora průmyslu 
Přímé  - Podnikání související s letištěm 
 
Tabulka 15: Faktory určující přímé zaměstnanosti letiště 
 

Velikost letiště / typ dopravy Popís 
Méně než 1 milion provozních jednotek. Každý nárůst o 1000 provozních jednotek 

zvyšuje zaměstnanost o 1,2 pracovních míst 
1 milion - 10 milionů dopravních jednotek. Každý nárůst o 1000 provozních jednotek 

zvyšuje zaměstnanost o 0,95 pracovních míst 
Více než 10 milionů dopravních jednotek. Každý nárůst o 1000 provozních jednotek 

zvyšuje zaměstnanost o 0,85 pracovních míst 
Spojující cestující Spojující cestující generují o 3% méně 

přímých pracovních míst než cestující z 
místa původu / určení 

Nízkonákladový cestující Nízkonákladový cestující generují o 20% 
méně přímých pracovních míst než klasičtí 

cestující  
 

Zdroj: zpracováno autorem na základě odborného časopisu Economic Impact of 
European Airports [13] 

 

Katalytické

Indukované

Nepřimé

Přimé

Zaměstnání 
7,893,500  
Příjem 209,5 mld. € 
HDP 426,7 mld. € 
 
Zaměstnání 
1,401,100  
Příjem 38,4 mld. € 
HDP 76,4 mld. € 
 
Zaměstnání 
1,353,100  
Příjem 39,9 mld. € 
HDP 69,7 mld. € 
 
Zaměstnání 
1,696,200  
Příjem 68,5 mld. € 
HDP 101,6 mld. € 
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Celkový počet přímých, nepřímých a indukovaných ekonomických dopadů podle zemí 
v roce 2013 
 
Tabulka 16: Počet přímých, nepřímých a indukovaných ekonomických dopadů 
 
Staty Celkový počet 

pracovních 
míst 

Celkový 
příjem (€ 
miliardy) 

Celkový HDP 
(mld. EUR) 

% národního 
HDP 

Německo 522,000 21.50  38.99 1.4% 
Španělsko 438,900 14.65 20.68  2.0% 
Řecko 88,700 2.17 3.94 2.2% 
Polsko 61,100 0.93 1.43 0.4% 
Česka 
Republika 

50,500  0.97  1.88 1.3% 

Finsko 44,200 2.09 3.41 1.8% 
Rumunsko 36,800 0.30 0.59 0.4% 

 
Zdroj: zpracováno autorem na základě odborného časopisu Economic Impact of 

European Airports [14] 
 
Obrázek 9- Mapa přímého zaměstnávání na evropských letištích 
 

 
Zdroj: Economic Impact of European Airports [16] 

 
Hlavním subjektem Brněnského letiště a zároveň nejdůležitějším pro jeho chod je 
akciová společnost LETIŠTĚ BRNO a.s.. Společnost Letistě Brno vznikla v roce 2002. 
V roce 2004 přešla společnost Letiště Brno-Tuřany včetně platného smluvního vztahu 
na Jihomoravský kraj, a Jihomoravský kraj se tak ze zákona stal pronajímatelem Letiště 
Brno-Tuřany.  
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Letiště Brno a.s. řídi letištním terminálem, „handlingem“ nebo procesem odbavení 
zavazadel a cestujících. Spravuje vzletové a přistávací dráhy, pojezdové a parkovací 
plochy pro letadla. Zároveň poskytuje parkování u letiště, a také hangáry v areálu 
letiště. 
V období od roku 2004 do roku 2013 se zvýšil počet vzletů a přistání všech letadel z 18 
tisíc na 28 tisíc ročně. Počet přepravených cestujících vzrostl ze 170 000 2,7 krát na 460 
000. Letiště Brno je i významným zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji. Samotný 
provozovatel letiště zaměstnává přes 150 převážně středoškolsky a vysokoškolsky 
kvalifikovaných pracovníků, celkově letiště generuje kolem 450 pracovních míst 
v primární a sekundární sféře. 
Dalším důležitějším subjektem na letišti je Řízení letového provozu (ŘLP). ŘLP je jako 
státní podnik stabilní, spolehlivý a současně je to sebevědomá součást evropských 
integračních a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále 
zvyšována (Výroční zpráva RLP) celková hodnota a konkurenceschopnost. Společnost 
poskytuje letové provozní služby ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích 
Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary.  
Řídí tok letového provozu, provádí organizaci a řízení využívání vzdušného prostoru, 
poskytuje pátrací a záchranné služby, poskytuje letecké informační služby a provádí 
zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb [40]. 
V roce 2017 došlo na Letišti Brno k nárůstu provozu na ranveji o 8,82 %, přestože byl 
lokální pokles letové činnosti. 
 

- Celkový počet pohybů vzrostl o 5,4 %. 
- Svou činnost zde ukončila nízkonákladová letecká společnost WIZZAIR. 
- Zavedení systému plánování místní letové činnosti LARS se osvědčilo. 
- V průběhu roku byl zahájen výcvik jednoho řlp-žáka pro APP/TWR Brno. V 

prosinci byl zahájen místní výcvik se dvěma řlp-žáky určenými pro nové 
terminální sektory 

 
Důležitou roli ve společnosti hrají i výcvikové lety, protože poplatky za přibližovací a 
letištní služby řízení letů to znamená, že poplatky za výcvikové lety přispívají k 
finanční stabilitě společnosti.  
Proces stanovení ceny za přibližovací a letištní služby je řízen ustanovením Prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 391/2013. Cena je stanovena za 1 přibližovací jednotku, která 
je definována jako faktor hmotnosti odpovídající 1/50 certifikované MTOW 
přistávajícího letadla umocněné na 0,7. ŘLP ČR, s. p. Cena za přibližovací a letištní 
služby platná pro rok 2017 byla stanovena ve výši 6 800 Kč za přibližovací jednotku, 
nezměněná v této výši zůstává již od roku 2009. Plnění plánu výkonů v oblasti 
přibližovacích a letištních služeb bylo v roce 2017 překročeno o 2,3 %. 
Cena za služby je stanovena a vyhlášena v CZK, z hlediska zajištění komfortu pro 
zahraniční odběratele je celková hodnota služeb poskytnutých v průběhu jednoho 
měsíce na základě platných pravidel také přepočtena v měně EUR za použití denního 
směnného kurzu mezi CZK a EUR vyhlášeného ČNB pro den vystavení faktury [41]. 
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Graf 6 Sazby poplatků za výcvikové lety 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Zpracováno autorem na základě odborného časopisu „Výroční zpráva ŘLP 

2017” [17] 
 

6.3 Turistika 
 

Letiště přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Cestovní ruch je druhým hlavním prvkem 
katalytické expozice. V EU jako celku představuje cestovní ruch 5% celkové 
zaměstnanosti a HDP a až 30% celkového zahraničního obchodu se službami. 
Letiště hrají důležitou roli ve vývoji příchozího cestovního ruchu. 
Mnoho prázdninových destinací, jako jsou španělské a řecké ostrovy, by nebylo snadno 
dostupné bez letových spojení. Dobré letecké cestování je životně důležité pro 
prosperitu turistických destinací. 
I ve velkých evropských městech může být letecká doprava třetina nebo více 
zahraničních návštěvníků. Například téměř 10 milionů návštěvníků přijíždí do oblasti 
Ile-de-France letecky přes letiště v Paříži, která vydělává cca 3 miliardy eur. 
Ekvivalentní příjmy v přímořských Alpách od návštěvníků přijíždějících přes letiště v 
Nice dosáhly téměř 1,5 miliardy eur. 
 

6.4 Letecká doprava v moderní společnosti. 
 
Nejdůležitějším přínosem letišť je jejich propojení, které umožňuje evropské ekonomice 
a společnosti prosperovat. Letecká doprava poskytuje dostupnost potřebnou v moderní 
ekonomice a společnosti. Se správnou interakcí s investicemi regionu nebo státu může 
hrát významnou roli i letiště. 
Například pořádání stálé soutěže e-sportu v určitém městě. Pro srovnání město 
Katovice, které pořádá světové soutěže na Counter Strike (CS) a kde je průměrný počet 
návštěvníků až 173 000 tisíc lidí za týden [42]. Každoročně tato hra přitahuje stále více 
návštěvníků, kteří mohou sloužit jako urychlovač pro zlepšení cestovního ruchu, 
přilákání podniků a zlepšení osobní dopravy do Brna, celkového růstu infrastruktury, 
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Tabulka 17: SWOT analýza 
 
Strengths (silné stránky) Weaknesses (slabé stránky) 
Finanční stabilita Letišti a zvětšení 
každoročního přínosu společnosti   

Sezónnost což říká, že poptávka letiště 
dosahuje nejvyšší hodnoty jenom v létě 

Výhodné meteorologické podmínky 
(Průměrná roční teplota je od 5 °C do 10 C) 

Slabá nabídka letišti mezí leteckými 
společností 

Délka RWY je 2650m což umožni letišti 
přijat skoro všechny typy letadel (Boeing 
767 a Airbus 330/340) 

Slabý rozvoj marketingu co by 
znamenalo pro firmu vyhledávání 
specialisty v oboru a hlavní v 
mezinárodním marketingu letišť 

Rychlé odbavení bez zdržení, které je 
obvyklé na velkých a vytížených letištích 

Nevýhodná poloha letišti, nahází vedle 
velkých mezinárodních letišť (Praha 
Ruzyně, Víděn (Vienna International 
Airport), Bratislava (Bratislava Milan 
Rastislav Štefánik Airport), Budapešť  

Podpor z Jihomoravského kraje Žádný spoj s mezinárodními 
autobusovými linkami ( Student Agency, 
Flixbus) 

Letiště je vybaveno pro lety VFR/IFR a 
umožňuje provoz ve dne i v noci. Přesné 
přiblížení dle ICAO CAT I. (ILS, 
VOR/DME, TAR, SSR) s limity 
dohledností 800 m horizontálně, 150 m 
vertikálně. 

Politiky a praxe: rozdílné cíle mezi 
nájemci a představenstvem, kontrola 
zasahování, nepředvídatelnost budoucího 
financování. /dohoda. 

K dispozici pozemky pro rozvoj, skvělý 
terminál a administrativní budova, 

Letiště je stále v hledání stálé cílové 
skupiny, která bude letiště používat po 
celou dobu, možný směr bude (business 
lety, Cargo, chartery, nebo LCC) 

Hangáry k dispozici jsou 13 nezateplené 
hangáry pro krátkodobé i dlouhodobé 
hangárování. velikost hangáru (průjezdný 
profil vrat: 17,0 m šířky x 5,3 m výšky 
použitelná hloubka hangáru: 16,5 m   

Slabý marketing a propagace letiště, 
žádné bannery ve městě propagující 
městské letiště a reklama na internetu 
nabízející odlet z brněnského letiště 

Bezpečnost - záchranné a hasičské služby, 
které mají ve svém technickém parku 6 
hasičských aut, 1 vrtulník které umožní 
vzletět primo z letiště. Například letištní 
hasičské auto je vybaven nejmodernějšími 
technologiemi. Požární zásah lze uskutečnit 
z vozu vodou nebo pěnou, práškem i 
oxidem uhličitým. Vozidlo je vybaveno také 
příslušenstvím pro vniknutí do trupu letadla, 
přetlakovým ventilátorem, základním 

Malý počet pravidelných letu z Brna 
Z letiště v současné době létají tři 
pravidelné linky, a to do Berlína, Milana 
a Londýna. Bohužel nedošlo k dohodě se 
společností Blue Air o zahájení 
pravidelných letů z brněnského letiště. 
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zdravotním příslušenstvím a detekčními 
přístroji. Mimo dálkově ovládaný 
osvětlovací stožár je k dispozici i 
elektrocentrála a sada halogenových lamp k 
osvětlení místa zásahu.  
Vynikající web stránka letiště, které vám 
umožní používat jej ve 2 jazycích (čeština a 
angličtina)   

 

Letištní infrastruktura: přístup k silniční 
dopravě 

 

Letištní zařízení: rozšířené parkování 
vozidel, 

 

 
Tabulka 18: SWOT analýza 
 
Opportunities  (PŘÍLEŽITOSTI) Threats (HROZBY) 
Česka Republika je ve středu Europy 
s dojezdovou vzdálenosti do hlavních 
letišť (Bratislava, Viděn, Budapešť, 
Praha) 

Vysoká konkurence mezi všemi letišti  

Malý rozvoj pravidelné letecké dopravy 
na území ČR  

Kvůli zvýšení ceny ropy, se zvětšuje 
ekonomická krize  

ČR by se mohlo snažit vytvořit stálou 
spolupráci s nízkonákladovými dopravci. 
Napřiklad vytvořit přímé lety mezi ČR a 
Kazachstánem nebo s jinými státy 
bývalého Sovětského Svazu. Například 
jenom v ČR studuje kolem 10 000 
studentů z Kazachstánu,  

Špatná nebo nepravidelná služba na 
brněnském letišti rychle povede cestující 
k odmítnutí užívání letiště a povede k 
výběru letiště v Praze nebo ve Vídni. 

Díky Stabilnímu ekonomickému vývoji 
v ČR mohou lidé více cestovat a létat  

Nestabilita trhu. Nízkonákladové letecké 
společnosti nebudou chtít letět přes letiště 
Brno. 

Využití letiště armádou pro výcvik,   
Letiště se mohlo by stát hlavním mistem 
pro nízkonákladovou společnosti  

 

Vzhledem k tomu, že na území letiště 
začala výstavba velkých hangárů, 
existuje možnost, že se letiště bude snažit 
zvýšit počet nákladních letů, což bude 
mít pozitivní dopad i na letiště. 
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Závěr  

Cílem mé práce bylo zvážit potenciál regionálního letiště Brno. V důsledku toho byly 
zváženy hlavní problémy jak letiště, tak zejména regionu. V současné době tým 
managementu letiště usilovně bojuje o získání místa na trhu a snaží se zvýšit počet 
odletů z letiště. Není žádným tajemstvím, že hlavním problémem v rozvoji brněnského 
letiště jsou jiná letiště, ležící nedaleko, s nimiž letiště Brno Tuřany prostě nemůže 
konkurovat. Proto jsem ve své práci zkoumal podobná letiště, která byla v podobné 
situaci a jejich metody řešení. Kromě toho je cílem každé ekonomické jednotky vytvářet 
zisk. Mnohé práce ale ukazují, že velký počet odletů nezaručuje finanční stabilitu 
regionálního letiště, protože letecké společnosti, zejména levné letecké společnosti, 
které mají také svou váhu, si mohou vyžadovat zvláštní podmínky. Hlavním úkolem 
zůstává pracovat na takových podmínkách, které mohou dlouhodobě pozitivně ovlivnit 
brněnské letiště. Řešení mnoha problémů vyžaduje spoustu investic. 

Současná situace letiště ukazuje, že provoz roste každým rokem. Bylo zvětšeno 
parkoviště na letišti, byly zakoupeny nové autobusy i hasičské auto. Z toho lze 
usuzovat, že společnost má konkrétní vizi své budoucí pozice. Má jasně definované cíle, 
ve kterých se snaží dosáhnout svého postavení na trhu. Hlavním cílem společnosti je být 
pravidelným účastníkem letecké situace v České republice. 

V závěru práce byla provedena SWOT analýza, která může posloužit k posouzení 
dalších možností rozvoje letiště a regionu 
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Seznam zkratek 
 
ATI – Airport Council International World 
MAR – Multi Airport Region 
ČSA – České aerolinie 
RWY – Runway  
VTP – vědeckotechnické parky  
JMK – Jihomoravský kraj  
PR – Public relations  
INEA – Innovation and Networks Executive Agency  
LCC – nízkonákladové letecké společnosti   
TWR – Tower  
MTOW – maximální vzletová hmotnost 
ŘLP – řízení letového provozu 
LARS - aplikace slouží k rezervaci místní letové činnosti na řízených letištích Karlovy 
Vary, Brno/Tuřany a Ostrava/Mošnov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

Seznam obrázků 
 
[1]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61. 
 
[2]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61. 
 
[3]   DUDOVSKIY, John Dudovsk. Apple McKinsey 7S Model. In: Research-
methodology [online]. © Necessary knowledge to conduct a business research, 2019 
[cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://research-methodology.net/apple-mckinsey-7s-
framework/ 
 
[4]   Statistiky. In: Brno-airport [online]. Brno: © 2012 Letiště Brno, 2019 [cit. 2019-
05-21]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/letiste/statistiky/ 
 
[5]   KREISLOVÁ, N. Návrh marketingové strategie společnosti Letiště Brno a.s. 
[online] 
Brno, 2010, 121 s.[ cit. 2018-12-01]. Dostupne z: 
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=1706;studium=39643;zp=23869;do
wnload_prace=1. Vedoucí diplomové práce: Šárka Stojarová. Mendelova univerzita v 
Brně. Provozně ekonomická fakulta. Ústav marketingu a obchodu 
 
[6]   Benedikt BADANIK, Isabelle LAPLACE, Nathalie LENOIR a Estelle 
MALAVOLTI. Future strategies for airports [online]. Nice, France, 2010 [cit. 2019-
05-16]. Dostupné z: https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01023861. Disertace. 12th 
World Conference on Transport Research. 
 
[7]   Benedikt BADANIK, Isabelle LAPLACE, Nathalie LENOIR a Estelle 
MALAVOLTI. Future strategies for airports [online]. Nice, France, 2010 [cit. 2019-
05-16]. Dostupné z: https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01023861. Disertace. 12th 
World Conference on Transport Research 
 
[8]   Benedikt BADANIK, Isabelle LAPLACE, Nathalie LENOIR a Estelle 
MALAVOLTI. Future strategies for airports [online]. Nice, France, 2010 [cit. 2019-
05-16]. Dostupné z: https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01023861. Disertace. 12th 
World Conference on Transport Research 
 
[9]   Benedikt BADANIK, Isabelle LAPLACE, Nathalie LENOIR a Estelle 
MALAVOLTI. Future strategies for airports [online]. Nice, France, 2010 [cit. 2019-
05-16]. Dostupné z: https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01023861. Disertace. 12th 
World Conference on Transport Research 
 
[10]   Statistiky. In: Brno-airport [online]. Brno: © 2012 Letiště Brno, 2019 [cit. 2019-
05-21]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/letiste/statistiky/ 
 
[11]   KAREL X. Dálniční napojení a blízká letiště In: Wikipedie: Letiště Brno-Tuřany 
[online]. 7. květen 2009 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: 



63 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/LKTB_04.png 
 
[12]   SWOT analýza v Excelu. In: Excel-navod [online]. © Fotis Fotopulos, 2011 [cit. 
2019-05-21]. Dostupné z: http://excel-navod.fotopulos.net/swot-analyza.html 
[13]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61. 
 
[14]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61. 
 
[15]   InterVISTAS Consulting Ltd. A Critical Catalyst to Economic Growth [online]. 
Economic Impact of European Airports. 2015, 148 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
http://www.intervistas.com/downloads/reports/Economic%20Impact%20of%20Europea
n%20Airports%20-%20January%202015.pdf 
 
[16]   InterVISTAS Consulting Ltd. A Critical Catalyst to Economic Growth [online]. 
Economic Impact of European Airports. 2015, 148 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
http://www.intervistas.com/downloads/reports/Economic%20Impact%20of%20Europea
n%20Airports%20-%20January%202015.pdf 
 
[17]   Spolupráce je základ k dosažení společných cílů: výroční zprava 2017 In: Řízeni 
Letového Provozu České Republiky [online] Praha: Řízeni Letového Provozu, 
14.08.2018 [cit. 2019] Dostupné z: 
http://www.rlp.cz/spolecnost/vykonnost/vyrocnizpravy/RLP_VZ%202017_CZ_update.
pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 

Seznam tabulek 
[1]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 
[2]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 
[3]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 
[4]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 
[5]   Wai-HungWong. Examination of low-cost carriers' development at secondary 
airports using a comprehensive world airport classification. Journal of Air Transport 
Management [online]. 2019, 2019(78) [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699719300109 
 
[6]   Zásady územního rozvoje jihomoravského kraje [online].  2016 [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_4/WEB_NAVRH/ 
 
[7]   PICHALOVÁ, Kateřina. Brněnské letiště zrychluje odbavení cestujících. pořizuje 
novou techniku pro bezpečnostní kontroly [online] Brno Airport .Brno, 2018 [cit. 2019-
05-21]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/letiste/tiskove-zpravy/brnenske-letiste-
zrychluje-odbaveni-cestujicich/ 
 
[8]   Cizinci s povoleným pobytem. STATISTIKY [online]. Praha: © Ministerstvo vnitra 
České republiky, 2019 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx 
 
[9]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 
[10]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 
[11]   STATIKUM. Znalecký posudek č. 2085-130-2016- dodatek č.1 [online]. Brno, 
30.05.2016 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://m.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324670&TypeID=61 
 



65 
 

[12]   Wai-HungWong. Examination of low-cost carriers' development at secondary 
airports using a comprehensive world airport classification. Journal of Air Transport 
Management [online]. 2019, 2019(78) [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699719300109 
 
[13]   InterVISTAS Consulting Ltd. A Critical Catalyst to Economic Growth [online]. 
Economic Impact of European Airports. 2015, 148 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
http://www.intervistas.com/downloads/reports/Economic%20Impact%20of%20Europea
n%20Airports%20-%20January%202015.pdf 
 
[14]   InterVISTAS Consulting Ltd. A Critical Catalyst to Economic Growth [online]. 
Economic Impact of European Airports. 2015, 148 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 
http://www.intervistas.com/downloads/reports/Economic%20Impact%20of%20Europea
n%20Airports%20-%20January%202015.pdf 


