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Úvod 

V tejto práci sme sa zamerali na prepravu tovaru, konkrétne formou leteckej 

dopravy. Taktiež sme poukázali na s ňou späté výhody a nevýhody, ktoré sú problémom 

súčasnosti. Jedným z nich sú zvýšené hodnoty CO2 v ovzduší, ktoré spôsobujú zvýšené 

emisie, vznik skleníkových plynov či rastúce percento ozónových dier. 

Túto tému sme sa rozhodli spracovať pretože lietadlá sú naše dlhodobé hobby. 

Aj napriek tomu, že táto preprava je používaná neustále na každodennej báze 

v dôsledku importu a exportu, nie sme o tom dostatočne informovaní. Našim cieľom je 

to, aby sme okolitému svetu čo najviac priblížili spôsob fungovania a taktiež najväčších 

prepravcov, ktorí sú zodpovední za veľké internetové obchody, prepravu potravín alebo 

aj aút a mnoho ďalších. 
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Základné pojmy 

ČSA - Československé štátne aerolínie 

EÚ - Európska Únia 

ČSR - Československá republika 

CFMU - jednotka ústredného riadenia leteckej dopravy 

LPS - letové prevádzkové služby 

š.p. - štátny podnik 

SR - Slovenská republika 

M. R. Štefánika - Milana Rastislava Štefánika 

MO - medzinárodné organizácie 

ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 

EASA - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva 

EUROCONTROL - Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky 

IATA - Medzinárodné združenie leteckých dopravcov 

ECAC - Európska konferencia pre civilné letectvo 

SAFA - posudok bezpečnosti zahraničných lietadiel 

napr. - napríklad 

atď. – a tak ďalej 

SQC - polovično-rýchla výmena 

QC - rýchla výmena 

príp. - prípadne 

eSOP - zamestnanecké vlastníctvo 

CIP - výroba inteligentných produktov 

DHL – Nemecké poštovné služby 

UPS – Medzinárodné balíkové služby 

USA- Spojené štáty americké 

PPL- Profesionálne balíkové služby 

BTS- letisko Bratislava 

PVG- letisko Šanghaj 

cbm - kubík  
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1  Význam leteckej dopravy 

Letecká doprava je výnimočná svojou rýchlosťou a najbezpečnejším spôsobom 

prepravy na celom svete. Zabezpečuje prepravu osôb, pošty a niektorých druhov 

tovarov, ktoré sa v priebehu niekoľkých hodín dostanú na opačnú stranu sveta. Letecká 

doprava tvorí základ ekonomických a hospodárskych činností každého štátu. Aby 

letecká doprava mohla plniť svoje úlohy v dopravnej sústave štátu, musí spĺňať najmä 

tieto požiadavky: rýchlosť, bezpečnosť, kvalita, hospodárnosť. 

1.1  Hlavná charakteristika leteckej dopravy: 

a)medzinárodný charakter leteckej dopravy 

b) prekonávanie veľkých vzdialeností veľkými rýchlosťami 

c) pomerná voľnosť pohybu lietadla nad terénom 

d) obmedzený a špecializovaný rozsah prepravy 

e) nutnosť sústredeného a operatívneho riadenia 

f) prudké tempo technického rozvoja 

g) potreba vysokej kvalifikácie a disciplíny prevádzkových a riadiacich 

pracovníkov 

h) vysoké obstarávacie, prevádzkové a udržiavacie náklady lietadlovej techniky 

a leteckých pozemných zariadení 

1.2  Výhody 

Najdôležitejšou výhodou je predovšetkým rýchlosť, ktorá je nevyhnutná pri 

preprave cenných vecí, drog a telies na transplantáciu, ktoré musia byť v čo najkratšom 

čase prijaté do cieľa. Nesmieme taktiež ani zabudnúť nacestovný komfort. Cestovanie 

lietadlom môže byť na kratšie trasy veľmi pohodlné. Často krát  je k dispozícii 

množstvo elektroniky a veľký výber stravy. Pokiaľ cestujeme na dlhšie vzdialenosti 

môžeme si priplatiť za luxusnejšie triedy a vďaka tomu môže byť dlhý let veľmi 

príjemný a komfortný.  

Ďalšími výhodami sú pravidelnosť, menšie náklady na obaly a poistenie, malé 

riziko poškodenia a odcudzenia zásielky pri preprave tovaru. Pretože prepravný čas je 

kratší, s tovarom sa menej manipuluje a je k nemu menší prístup ľudí, letecká doprava 

je najbezpečnejšia. Lietadlá sú pred každým odletom detailne kontrolované, rovnako 

ako pasažieri a piloti. Práve preto je väčšina letov bezproblémová a bezpečná.  
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1.3  Nevýhody 

Medzi nevýhody zaraďujeme vysoké náklady spojené s prevádzkou, čo predražuje 

cenu prepravy. Okrem pomerne vysokej ceny aj nevyhnutnosť spolupráce leteckej 

dopravy s inými druhmi dopravy, a to v osobnej i nákladnej doprave, pri začiatku 

i ukončení prepravy.  

Činnosti v oblasti leteckej dopravy vrátane letov, ale aj samotných letísk vytvárajú 

mnohé negatívne tlaky na životné prostredie, ako sú emisie skleníkových plynov, látky 

znečisťujúce ovzdušie, znečistenie hlukom, spotreba vody a produkcia odpadu. Okrem 

toho sa od roku 1990 emisie skleníkových plynov EÚ v medzinárodnom letectve viac 

ako zdvojnásobili.  

 

 

 

 

 

 

 

Počet cestujúcich v leteckej doprave v Európe a vo svete strojnásobil. Ďalším 

príkladom je rast obchodu s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, čo má za následok 

predlžujúce sa dopravné vzdialenosti. Okrem toho tu máme lacnejšiu leteckú prepravu 

cestujúcich, pričom podiel nízkonákladových prepravcov na trhu rastie. Tento vývoj 

prispieva najväčšou mierou k súčasnému rastu prepravy cestujúcich v Európe. Letecké 

flotily nízkonákladových prepravcov sú vo všeobecnosti novšie a ekologickejšie, avšak 

nestačí to. Lietadlá budú v dohľadnej budúcnosti stále závisieť od fosílnych palív, 

pričom sa očakáva, že dopyt po leteckej doprave bude naďalej rásť. 

1.4  Význam leteckej dopravy na Slovensku 

V priebehu prvej svetovej vojny letectvo zaznamenalo technický rozvoj. V roku 

1923 bol zriadený podnik Československé štátne aerolínie (ČSA), ktoré začali 

pravidelnú prevádzku na linke Praha – Bratislava. Čoskoro bola linka predĺžená až do 

Košíc a v krátkom čase boli letecky prepojené viaceré mestá vtedajšieho 

Obrázok 1. Graf znázorňujúci stúpanie emisií CO2 

Obrázok 1 
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Československa. Rozsahom služieb a vybavením letísk patrila prvá Československá 

republika medzi najvyspelejšie štáty sveta. Tento stav bol však zvrátený rozdelením 

štátu. 

 

 

 

 

 

V dôsledku vojnových operácií bola činnosť civilného letectva postupne utlmovaná 

v prospech vojenských účelov. Po oslobodení a následnom obnovení ČSR bolo civilné 

letectvo vrátane leteckej zabezpečovacej služby začlenené do rezortu ministerstva 

dopravy ako jeho odbor. 

Prudký nárast leteckej dopravy na Slovensku nastal až po roku 1989. Dosiahnutie 

požadovanej kapacity vzdušného priestoru, jeho efektívne usporiadanie a dostupnosť sa 

stali predmetom celoeurópskych programov centralizácie riadenia toku letovej 

prevádzky (CFMU – Jednotka ústredného riadenia leteckej dopravy) riadeného 

organizáciou EUROCONTROL, ktorej členom je aj Slovenská republika, zastupovaná 

LPS ( Letové prevádzkové služby )SR, š.p.. 

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik poskytuje 

bezpečnú a kvalitnú službu riadenia letovej prevádzky a leteckú informačnú službu, 

uspokojuje neustále rastúce nároky leteckých dopravcov na kapacitu vzdušného 

priestoru, plynulosť a hospodárnosť toku letovej prevádzky s vylúčením kolízií lietadiel 

vo vzduchu alebo na zemi. 

Podriadenými organizáciami sú: Štátna letecká inšpekcia SR, Slovenská správa 

letísk, Riadenie letovej prevádzky SR. 

Slovenská správa letísk je štátna príspevková organizácia, ktorá spravuje a riadi päť 

medzinárodných letísk na území Slovenska (M. R. Štefánika v Bratislave, v Košiciach, 

v Poprade, v Piešťanoch a na Sliači). 

  

 Obrázok 2. Lietadlo ČSA  
Obrázok 2 
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2  Medzinárodné organizácie a dohody 

Medzinárodné vzťahy v súčasnosti sú viac než kedykoľvek predtým ovplyvňované 

existenciou medzinárodných organizácií. K prudkému nárastu ich aktivity dochádza od 

konca druhej svetovej vojny najmä z podnetu Organizácie spojených národov. 

Pokúsime sa objasniť hlavné teoretické prístupy zdôvodňujúce motívy ich vzniku a 

existencie. 

2.1  Medzinárodné organizácie 

 Dôležitým a významným prvkom v rámci regulácie civilného letectva nielen v 

Európskej únii, ale aj v rámci celého sveta,  sú medzinárodné organizácie (MO), 

prípadne medzinárodné združenia (s medzinárodno-právnou subjektivitou),  pôsobiace v 

tejto oblasti. Uvedený sémantický strom ponúka prehľad vybraných MO, spolu so 

základnými údajmi o ich činnosti a pôsobnosti v oblasti tvorby medzinárodnej civilnej 

leteckej legislatívy. 

Vybrané MO a združenia z oblasti civilného letectva: 

a) Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) 

b) Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) 

c) Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky 

(EUROCONTROL) 

d) Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) 

e) Európska konferencia pre civilné letectvo (ECAC) 

2.1.1   ICAO -  „International Civil AviationOrganization“ 

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo je špecializovaným úradom 

Spojených národov, ktorý kodifikuje princípy a techniky medzinárodnej leteckej 

navigácie a zabezpečuje plánovanie a rozvoj medzinárodnej leteckej dopravy k zaisteniu 

bezpečnosti a systematickému rastu tejto oblasti. Hlavné sídlo je v Montreale. 

Organizácia ICAO vznikla v apríli roku 1947 na základe rozhodnutia počas Chicagskej 

konferencie. 

Organizácia si stanovila 4 strategické ciele v oblastiach civilného letectva v 

otázkach: 

a) Bezpečnosti 

b) Ochrany 

c) Ochrany životného prostredia  

d) Vývoja leteckej dopravy 
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Základnú organizačnú štruktúru organizácie ICAO tvorí: 

a) Zhromaždenie-predstavuje najvyšší orgán Organizácie ICAO, ktorý sa 

pravidelne stretáva každé tri roky v Montreale 

b) Rada- schvaľuje štandardy a odporúčané postupy týkajúce sa leteckej 

navigácie 

c) Sekretariát- je správnym orgánom, na jeho čele stojí generálny tajomník 

ICAO 

 

 

 

 

    

Obrázok 3. Logo ICAO           

                                                        Obrázok 4. Vznik ICAO na Chicagskej    konferencii 

2.1.2   ECAC - European Civil AviationConference 

Európska konferencia civilného letectva je organizácia, ktorá sa podieľa v 

súčasnosti predovšetkým na úprave podmienok harmonizácie inšpekčných činností 

zahraničných lietadiel (európskych aj mimoeurópskych), ak sa nachádzajú na letiskách 

zmluvných štátov, aby sa overil ich súlad s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami 

stanovenými Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO). V tejto 

súvislosti organizácia ECAC implementovala do civilnej leteckej dopravy tzv. program 

SAFA (SafetyAssessmentofForeignAicraft), ktorého dodržiavanie sa od roku 2006 stalo 

povinným pre všetky členské štáty EÚ.   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5. Logo ECAC 
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Hlavné ciele a úlohy ECAC: 

a) harmonizovať politiku a prevádzku európskej civilnej leteckej prevádzky 

medzi členskými krajinami 

b) zabezpečiť vzájomnú informovanosť a kompatibilitu v oblasti civilnej 

leteckej dopravy medzi Európu a inými regiónmi sveta 

c) zostaviť prehľadov o celkovej situácii v civilnej leteckej doprave 

d) zostaviť prehľad o celkovej situácii v civilnej leteckej doprave, vydávanie 

rezolúcie, odporúčania a stanoviska k leteckej dopravnej politike, ktoré sú 

následne aplikované v národných leteckých predpisoch členských štátov 

e) príprava nových zmlúv v oblasti civilnej leteckej dopravy 

2.1.3  EUROCONTROL – EuropeanOrganisationfortheSafetyofAirNavigation 

Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky je 

medzinárodná  organizácia, ktorej cieľom je rozvoj systémov a postupov pre plynulé 

riadenie letovej prevádzky a umožnenie ďalšieho rozvoja leteckej dopravy, za 

súčasného udržania vysokého stupňa bezpečnosti a znižovania nákladov na prevádzku.  

EUROCONTROL koordinuje činnosti jednotlivých národných inštitúcií a 

organizácií riadenia letovej prevádzky, pomáha s plánovaním medzinárodných letov, 

podieľa sa na vývoji nových postupov a technológií a organizuje školenia pre riadiacich 

letovej prevádzky. 

 

 

 

 

2.2  Medzinárodné dohody 

2.2.1  Dohoda o medzinárodnom civilnom letectve 

Bola prijatá na Chicagskej konferencii v roku 1944. Táto dohoda definuje hlavné 

slobody v medzinárodnej civilnej doprave, ktoré sú známe aj ako „Päť slobôd vo 

vzduchu“. 

a) Sloboda – právo preletu územia druhej zmluvnej strany bez pristátia. 

Obrázok 6. Logo EUROCONTROL 
Obrázok 6 
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b) Sloboda – právo pristávať na území druhej zmluvnej strany pre neobchodné 

účely (napr.: doplniť palivo). 

c) Sloboda – právo vykladať na území druhého zmluvného štátu cestujúcich, 

tovar a poštu, naložených na území štátu, kde je lietadlo registrované. 

d) Sloboda – právo nakladať na území druhého zmluvného štátu cestujúcich, 

náklad a poštu, určenú do štátu, kde je lietadlo registrované. 

e) Sloboda – právo nakladať cestujúcich, poštu a tovar, prichádzajúci z územia 

tretieho štátu (právo prepravovať cestujúcich, tovar a poštu medzi 

zmluvnými štátmi). 

f) Je považovaná za najkomplexnejší dokument prijatý v oblasti 

medzinárodného leteckého práva, je rozdelený do 4 hlavných častí, ktoré sa 

ďalej delia na kapitoly. Samotný text je rozdelený do 96 článkov. 
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3  Letecká nákladná doprava 
Letecká nákladná doprava patrí medzi najdrahšie druhy dopráv. Prepravený náklad 

zahŕňa tovar, batožinu a poštu, ktoré sú rozdelené do jednotlivých komodít. Na prepravu 

je vhodný taký tovar, ktorého hodnota je čo najvyššia, aby sa vyrovnala cene za 

prepravu. 

 3.1  Prepravné systémy v leteckej nákladnej doprave 

 Rozvoj leteckej nákladnej dopravy závisí vo veľkej miere od vývoja a zložení 

lietadlového parku leteckej spoločnosti. V súčasnosti prevládajú nasledujúce systémy: 

a) doprava formou dokládky do osobných lietadiel – voľne loženého 

v závislosti od počtu cestujúcich, 

b) doprava formou dokládky do osobných lietadiel – v kontajneroch, 

v závislosti od počtu cestujúcich, 

c) doprava tovaru v polozmiešaných verziách – SQC (Semi – Quick – Change) 

voľne loženého v kontajneroch, 

d) doprava tovaru v zmiešaných verziách – QC (Quick – Change) – 

v kontajneroch a na paletách, 

e) doprava tovaru v nákladných verziách na paletách a v kontajneroch. 

Pomer týchto druhov dopravy je v leteckých spoločnostiach rôzny a závisí od:  

a) vybudovaného zázemia leteckej spoločnosti pre leteckú nákladnú dopravu, 

b) rozsiahlosti leteckej siete medzinárodných aj vnútroštátnych liniek, 

c) ekonomických možností leteckej spoločnosti. 

3.2  Komodity tovarov v leteckej nákladnej doprave 

3.2.1  Čo sú to komodity? 

Komodity sú primárne produkty, ktoré sa dajú zaradiť do štandardných položiek, 

ako sú minerály, poľnohospodárske produkty alebo ropa a potom sa s nimi 

obchoduje. Komodity sú zvyčajne určené na použitie vo výrobe hotových produktov. 

Na začiatku toľkých výrobných procesov, zvyšovanie cien v jednom z nich môže 

rýchlo ovplyvniť všetko ostatné v rámci dodávateľského reťazca. Komodity sú veľmi 

citlivé na poveternostné problémy a svetové udalosti. Napríklad cena zemiakov alebo 

kávy stúpa kvôli zlej úrode alebo záplavám, atď. 
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3.2.2  Delenie komodít 

Komodity tovaru z hľadiska leteckej dopravy: 

a) skupina – hromadné substráty, uhlie, drevo, rpa /výrobky z ropy/, obilie, hnojivá – je 

nevhodný na prepravu leteckou dopravou kvôli jeho vlastnostiam... 

b) prístroje, výrobky presného strojárstva, elektromotory, motory, elektrospotrebiče, 

optické prístroje, výrobky textilného priemyslu – prepravujú sa, ale v malom množstve, 

ale má to perspektívu do budúcnosti z hľadiska celoročného vyťaženia lietadiel... 

c) tovary vyžadujúce rýchlu prepravu z ekonomických dôvodov – letecká doprava 

pomáha minimalizovať ekonomické straty, jedná sa o dielce, vzorky... 

d) tovar vyžadujúci rýchlu prepravu z dôvodu časovej aktuálnosti – noviny, časopisy, 

záznamy zvukovej a filmovej techniky, patria sem aj prostriedky pre pomoc v núdzi – 

krv, lieky, plazma, zdravotnícky materiál – je to veľmi výhodné pre letecké spoločnosti 

lebo ide o pravidelné zásielky... 

e) tovar, ktorý pri dlhej preprave stráca na kvalite, a tým aj na cene – čerstvá zelenina, 

ovocie, kvety aj živé zvieratá – rozhodujúcim faktorom je rýchlosť minimalizujúca 

ekonomické straty, ktoré by vznikli pri použití iného druhu dopravy... 

f) tovar s vysokou hodnotou – kožušiny, šperky, drahé kovy, umelecké predmety – tieto 

predmety vyžadujú rýchlosť a minimalizáciu poškodenia, príp. odcudzenia... 
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4  Postup pri preprave tovaru leteckou dopravou 
Tento druh dopravy sa uplatňuje najmä v medzinárodnom styku, medzinárodnom 

obchode a cestovnom ruchu. Aj napriek tomu, nie je využívaná všade v rovnakej miere. 

Nákladná letecká doprava má v našich ekonomických podmienkach malý význam, čo 

sme si dokázali a overili našim výskumom. Zistili sme možnosti na prepravu z letiska 

Košice a z letiska Bratislava, ktoré patria medzi naše najvýznamnejšie letiská v krajine. 

Okrem toho, sme sa zamerali aj na firmy, ktoré umožňujú túto dopravu a na ich 

jednotlivé charakteristiky. 

4.1  Firmy zabezpečujúce leteckú nákladnú prepravu 

4.1.1  Dachser 

DACHSER AirSea&Logistics ponúka priame služby a charterovú dopravu ako 

úplné a čiastočné nákladné zásielky, ako aj expresné a kuriérske služby. Majú pobočky 

pre zaistenie celosvetovej leteckej nákladnej prepravy umiestnené v strategicky 

vybraných lokalitách, čo im umožňuje ponúknuť efektívne prepravné služby.  

4.1.2  cargo-partner 

cargo-partner prevádzkuje bezproblémovú celosvetovú sieť vlastných kancelárií v 

Európe, Ázii, Austrálii a Severnej Amerike plus úzko spolupracujúcich agentov v 

ostatných častiach sveta. 

cargo-partner je najlepší vo svojej triede pri riešení logistických výziev klientov. 

Dodávame im všeobecnú zámorskú a pozemnú logistiku, špeciálne priemyselné riešenia 

podľa špecifických požiadaviek klienta (eSOP a CIP) na najvyššej úrovni služieb. 

4.1.3  DHL 

Spoločnosť DHL je globálnym lídrom v oblasti logistiky. Špecializuje sa na 

medzinárodné doručovanie, kuriérske služby a prepravu. Spoločnosť v roku 1969 

založili AdrianDalsey, LarryHillblom a RobertLynn. Trojica pôvodne poskytovala 

kuriérske služby medzi USA a Havajom a potom rozšírili svoje podnikanie ďalej. V 

roku 1998 Deutsche Post WorldNet začala získavať akcie DHL, v roku 2001 dosiahla  

vlastníctva a o rok neskôr spoločnosť kompletne kúpila. V roku 2006 sa členom skupiny 

DHL stala aj spoločnosť PPL. 

4.1.4 Medzinárodná doručovacia služba „UPS“ 

UnitedParcelService je americká nadnárodná spoločnosť na doručovanie balíkov a 

správu dodávateľského reťazca. Spolu s operáciou centrálneho doručovania balíkov sa 
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značka UPS používa na označenie mnohých jej divízií a dcérskych spoločností. 

Globálna logistická spoločnosť má hlavné sídlo v americkom meste SandySprings v 

štáte Georgia, ktoré je súčasťou metropolitnej oblasti Veľkej Atlanty. 

 

 

4.2  Možnosti prepravy tovaru na letisku Košice 

Po preverení informácii sme zistili, že letisko Košice sa momentálne nepoužíva na 

prepravu tovaru. Aktuálne sa však letisko používa na preclievanie tovaru, ktorý je 

následne exportovaný ku zákazníkom.  

V areáli letiska pôsobia tri spoločnosti zaoberajúce sa prepravou tovaru: 

Spoločnosť Tel. Fax Email 

R- Cargo +421 55 6832 247 +421 55 6832 260 rcargo@rcargo.sk 

Skyport +421 55 6832 102 +421 55 7897 901 cargo.ke@skyport.sk 

TNT +421 55 6832 148 +421 55 6832 308 michal.gres@tnt.com 

 

4.3  Ceny za prepravu tovaru z letiska BTS na letisko PVG 

Po preverení informácii sme zistili, že ceny v preprave tovaru z letiska BTS na 

letisko PVG, sa pohybujú v týchto cenových reláciách: 

 

 

 

Všetky použité informácie sú aktuálne, nakoľko boli zisťované dňa 9.2.2022. Pri 

balíkoch a ich cenách, ktoré sme uviedli vyššie v tabuľke, je predpokladané že doprava 

pri využití economy class, bude trvať okolo 5-6 pracovných dní, bez ohľadu na veľkosť 

a hmotnosť prepravovaného bezpečnostného tovaru. S tým, že vieme, že prepočet 

v leteckej doprave je 1cbm=167. 

  

Hmotnosť tovaru 
(kg) 

Cena 
€/kg 

0-99 2,50 

100-299 1,90 

300-499 1,70 

500+ 1,50 

Rozmer 
(cm) 

Počet ks. Hmotnosť(kg)  Cena(€)  

120x80x50 1 200 380 

40x40x30 1 30 75 

120x80x50 6 600 900 
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4.4  Využitie leteckých kontajnerov a paliet 

V súčasnej dobe v leteckej doprave existuje a používa sa celý rad kontajnerov 

a paliet, ktoré umožňujú zavadzanie mechanizácie časti alebo celého odbavovacieho 

procesu. A stali sa rozhodujúcou cestou racionalizácie dopravné procesu z hľadiska 

dopravy.  

4.4.1  Letecký kontajner  

Letecký kontajner je kompaktná schránka, ktorá môže byť vyrobená z rôznych 

druhov materiálu (lisovaný papier, drevovláknité dosky, kov, umelé hmoty). Steny 

kontajnera sú pevné. Kontajner tvorí kompletnú jednotku pre prepravu väčšieho 

množstva kusových zásielok. 

Druhy kontajnerov:    

a) D9 AAP 

 

 

 

 

 

 

 

b) LD6 ALF 

 

 

 

 

 

c) AKH 
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4.4.2  Paleta 

Paleta je plošina vyrobená z kompaktného alebo nekompaktného materiálu na ktorej 

sa ukladajú jednotlivé zásielky, takže celok tvorí jednu nákladnú jednotku. Paleta má 

držadlá a tovar sa na ňu upevňuje pomocou sietí. 

a) XAW 

 

b) PMC 
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Záver 
 Cieľom tejto práce bolo priniesť čo najlepšie informácie na tému prepravy 

tovaru v leteckej nákladnej doprave. Táto práca pozostáva zo 4 kapitol. V prvej kapitole 

sme sa zamerali na význam leteckej nákladnej dopravy a jej hlavnú charakteristiku. 

V druhej kapitole sme spomenuli hlavné medzinárodné organizácie a dohody spojené 

s touto prepravou . Okrem toho sme aj objasnili ich úlohu v tejto oblasti. Tretiu kapitolu 

tvoria prepravné systémy a komodity, ktoré sme charakterizovali najprv ako pojem 

a následne vysvetlili aj na konkrétnych príkladoch. Posledná kapitola pozostáva 

z praktickej časti.  

V tejto časti sme uviedli najväčších prepravcov tejto dopravy a uskutočnili sme 

výskum, ktorý bol zameraný podrobnejšie na firmu cargo-partner. Táto firma nám 

objasnila aktivitu nákladnej leteckej dopravy na Letisku Bratislava a navyše nám 

objasnila cenové relácie za prepravu tovaru leteckou nákladnou dopravou.  
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