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Abstrakt 

Cílem této práce je zanalyzovat demografické a sociologické rozvrstvení 

populace, které ovlivňuje objem letecké přepravy. Analýza je zaměřena na objemy letecké 

dopravy na regionálních letištích. V práci je nejprve popsána infrastruktura letecké 

dopravy v České republice. V další části jsou rozebrány obecné faktory, které ovlivňují 

situaci v letecké dopravě. Následující stránky jsou věnovány analytickému rozboru 

největších regionálních letišť  ČR, zejména pak analýze pohybu letadel, objemu 

přepravených cestujících a faktorům, které tyto přepravní objemy ovlivňují. Analýza a 

srovnání je také provedeno s letištěm Katowice.  

Klíčová slova 

letecká doprava, regionální letiště, ekonomická situace, demografické složení, 

HDP, průměrná mzda, zaměstnanost, nezaměstnanost 

 

  



 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is analysis of the influence of demographic and 

sociological stratification of the population in the volume of air transport. The analysis is 

focused on volume of air transport at the regional airports. At first the bachelor thesis 

describes air transport infrastructure in the Czech Republic. The next part analyzes general 

factors that affect the situation in the air transport. It is followed by analytical analysis of 

the biggest regional airports in the Czech Republic, especially analysis of the aircraft 

movements and analysis of the volume of passengers. There are described factors affecting 

the transport volumes. The analysis and comparison is made with the Katowice airport.  

Key words 

air transport, regional airport, the ekonomic situation, demographic composition, 

HDP, average wage, employment, unemployment  
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1. Úvod 

Letecká doprava patří mezi nejmladší, přesto nejrychleji, dynamicky rozvíjející se 

odvětví. Je nedílnou součástí dopravní infrastruktury a hraje také významnou roli v sektoru 

ekonomiky. Letecká doprava představuje v současné době významnou oblast národního 

hospodářství řady vyspělých států světa, podílí se na zvyšování životní úrovně 

obyvatelstva a postupně se stává nedílnou součástí spotřeby. Vytvořit možnost účasti na 

letecké dopravě co nejširším vrstvám obyvatelstva je cílem řady organizací jak na národní, 

tak i mezinárodní úrovni. Vytvořit vhodné podmínky pro cestování všech vrstev 

obyvatelstva a nabídnout produkty vycházející z jejich specifických potřeb je úkolem 

podniků a organizací působících v oblasti letectví a cestovního ruchu.[18] 

Letiště často bývají významným vstupním bodem do oblasti, kde se nachází velké 

množství podniků a zahraničních investorů. Letecká doprava je označována za 

nejbezpečnější, nejkomfortnější a ve většině případů i nejrychlejší typ dopravy. Je 

využívána především k přepravě osob a zboží na velké vzdálenosti.  

První kapitoly této práce jsou věnovány stručnému popisu infrastruktury letecké 

dopravy v České republice. Na úvod je čtenář seznámen s typy letišť nacházející se na 

území ČR. Následuje obecné srovnání mezi regionálními letišti a Letištěm Václava Havla 

Praha, které patří především díky jeho strategické poloze mezi významná letiště v Evropě. 

V práci je krátce popsána problematika spádových oblastí. Pozornost je pak věnována také 

obecným faktorům, které ovlivňují leteckou dopravu, mezi ně patří především vzájemné 

působení nabídky a poptávky. Jelikož s touto problematikou souvisí také ekonomická 

úroveň daného státu, v práci je popsán vztah mezi ekonomickou situací státu (krajů) a 

leteckou dopravou.  

Výstupem této bakalářské práce je analytické zpracování dat přepravních objemů 

regionálních letišť a faktorů, které tyto objemy ovlivňují. V práci jsou sledovány pohyby 

letadel a objemy přepravených cestujících. Mezi objemy přepravených cestujících a 

demografickými a sociologickými faktory je pak prostřednictvím korelační analýzy 

zjišťována vzájemná lineární závislost. Vybraná statistická zjištění jsou znázorněna 

graficky včetně slovních komentářů.  
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2. Infrastruktura letecké dopravy v ČR 

Rozvoj letecké dopravy zaznamenává v posledních letech nejvyšší dynamiku 

růstu ve vztahu k ostatním druhům dopravy. Letecká doprava podstatně zlepšila 

prostorovou a časovou dostupnost vzdálených destinací prakticky v rámci celého světa. 

Postupnou liberalizací, snižováním cen v důsledku zefektivnění nákladů v rámci leteckých 

aliancí, vstupem nízkonákladových leteckých společností na trh a působením dalších 

faktorů se tento typ dopravy stal dostupný širokým vrstvám obyvatelstva. Nutno ovšem 

podotknout, že odvětví letecké dopravy velmi silně ovlivňují faktory bezpečnostní. 

Rozvoj letištní infrastruktury je důležitý k zachování významnosti České 

republiky pro členské státy Evropské unie. ČR se k ostatním zemím zavázala, že bude 

poskytovat dostatečné kapacity letišť a tím také pokryje stále rostoucí poptávku po letecké 

dopravě. Protože trh není v tomto úseku stále dostatečně nasycen, dá se očekávat, že rozvoj 

letectví v ČR neustále poroste a dokonce může být větší, než v jiných zemích Evropy.  

Letecká infrastruktura je tvořena leteckou dopravní cestou a dopravními 

prostředky. Leteckou dopravní cestu tvoří prostory letiště, vzdušný prostor a letové 

provozní služby (činnosti a služby vzdušného prostoru a letišť).  

Provoz mezinárodní a vnitrostátní letecké dopravy v České republice zajišťují 

letecké podniky. Do roku 1989 byl podíl osobní a nákladní dopravy na celkovém 

přepravním výkonu v České republice celkem malý. K významnému růstu došlo po roce 

1991, kdy postupně docházelo k rozvoji obchodních vztahů, podnikatelských aktivit, 

turistiky, sportovních a kulturních akcí. Vnitrostátní přeprava zajišťuje přibližně 20% 

výkonů. [1] 

Dominantní postavení mezi českými letišti má Letiště Václava Havla Praha. 

Letiště Brno-Tuřany, Letiště Leoše Janáčka Ostrava, letiště Karlovy Vary a letiště 

Pardubice jsou pak regionálními letišti. Všechna výše uvedená letiště mají statut 

mezinárodního letiště.   
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2.1 Letiště pro civilní leteckou dopravu 

Podle údajů Ministerstva dopravy je na území České republiky k 1. 11. 2014 

registrováno 105 letišť.  

Letiště lze rozdělit do 4. skupin:  

 Letiště celostátního významu – Letiště Václava Havla Praha 

 Regionální letiště většího významu – jedná se o veřejná vnitrostátní nebo 

mezinárodní letiště. Vlastníkem je kraj, obec nebo jiný soukromý subjekt. Tato 

letiště byla zřízena za účelem provozu letecké dopravy a zajištění přístupu 

cestujícím, turistům, investorům, podnikatelům do regionu a z něj. Svou dopravní 

obslužností a technickým vybavením odpovídají normám a jsou způsobilá pro 

výkon obchodní letecké dopravy. Do této skupiny spadají letiště Brno-Tuřany, 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, letiště Karlovy Vary-Olšová Vrata a letiště 

Pardubice.  

 Regionální letiště menšího významu 

 Aeroklubová a sportovní letiště 

2.2 Regionální letiště vs. Letiště Václava Havla Praha 

Letištěm se podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví rozumí ,,územně 

vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a 

zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím 

souvisejícím“ . [10]  

Letiště Václava Havla Praha je světové tranzitní letiště a díky jeho výjimečné 

poloze ve středu Evropy se řadí mezi významné přestupní body pro cesty do východních 

destinací. Jeho rozvoji dopomohl také vstup České republiky do Evropské unie a do 

schengenského prostoru. Letiště v Praze tak zaujímá významné postavení v rámci 

evropských letišť. Regionální letiště sehrávají významnou roli v dopravní infrastruktuře 

státu. Jejich hlavním úkolem je plnit úlohu záložních letišť pro Prahu a blízká zahraniční 

letiště. Letiště Brno, Ostrava a Karlovy Vary jsou plně ve vlastnictví krajů. Stát zde 

sehrává pouze roli regulátora, zákonodárce a zajišťuje dohled nad výkonem státní moci 

v oblasti civilního letectví. Regionální letiště pak také zajišťují dopravní obslužnost 

regionu.  
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Přesto, že nejsou regionální letiště výrazně zisková, přinášejí sekundární zisky ve 

formě benefitů, což znamená především rozvoj cestovního ruchu v daném regionu a rozvoj 

a realizaci záměrů zejména zahraničních podnikatelských subjektů. Regionální letiště jsou 

také často vyhledávána zahraničními leteckými provozovateli a provozovateli tzv. 

nízkonákladových společností, díky čemuž v poslední době zažívají regionální letiště 

období velkého růstu. Velkou měrou se na počtu odbavených cestujících na regionálních 

letištích podílí také charterové lety.  

Schopnost aktivního zapojení regionů do ekonomiky závisí na úrovni osobní a 

nákladní dopravy. Dopravní spojení je základním prvkem pro hospodářský rozvoj měst a 

regionů. Ekonomický rozvoj měst je umožněn právě existencí letiště. Města s regionálními 

letišti je dále nutno považovat za klíčové pro udržení globální konkurenceschopnosti, 

schopnosti měst konkurovat na trhu, zajistit podmínky pro hospodářský růst a rozšířit 

pracovní trh. Součástí moderního životního stylu je využívání letecké dopravy za účelem 

kultury, vzdělání a práce. K uspokojení takto orientovaných zákazníků je třeba udržovat a 

neustále rozšiřovat letecké spojení mezi městy a regiony. V dnešní době výrazným 

způsobem dopomáhá rozvoji regionálních letišť napojení na systém městské hromadné 

dopravy a železniční dopravy. Díky tomuto napojení na další dopravní síť se výrazným 

způsobem rozšiřuje spádová oblast letiště a také je to varianta, jak snížit využívání 

osobních automobilů, jakožto primárního dopravního prostředku k dopravení se na letiště. 

Spojení na letiště je klíčovým prvkem k zajištění plynulého cestování.  

1. července 2004 ukončil svou činnost státní podnik Česká správa letišť a letiště 

Brno, Ostrava a Karlovy Vary byly převedeny do vlastnictví krajů. Letiště Praha je i nadále 

ve vlastnictví Ministerstva financí. Změnou vlastníka se vytvořily možnosti k čerpání 

investičních prostředků z fondů Evropské unie, kdy cílem bylo zajistit finanční podporu 

k dalšímu rozvoji regionálních letišť.[1, 7] 

2.3 Spádové oblasti regionálních letišť 

Při analyzování problematiky demografického a sociologického rozvrstvení 

populace, jež má vliv na objem letecké dopravy, je nutné zařadit regionální letiště do 

spádové oblasti. Obecně za střed spádové oblasti lze považovat umístění definovaného 

regionálního letiště. V blízkosti každého letiště se nachází krajské město, které má hlavní 

význam na ekonomickou a hospodářskou situaci v daném regionu. Spádovou oblast letiště 
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lze určit více způsoby. Těmi mohou být spádové oblasti podle času potřebného k dopravení 

se na letiště, podle počtu obyvatel v dané vzdálenosti od letiště či podle vzdušné nebo 

dojezdové vzdálenosti k letišti. Tyto varianty však nekorespondují s geografickým 

pokrytím kraje. Nejlepší variantou pro stanovení spádové oblasti regionálního letiště je 

podle zájmu investorů, což také odpovídá současným trendům. [17] 

Za spádovou oblast brněnského letiště lze tedy obecně považovat Jihomoravský 

kraj, částečně také Olomoucký kraj a východní část Vysočiny. Spádovou oblast pro letiště 

v Ostravě tvoří Moravskoslezský kraj, část Olomouckého kraje, na severovýchodě 

příhraniční část Polska a také severozápadní část Slovenska. Do vzdálenosti 90 minut žije 

5,9 milionů lidí. Zájmovou oblastí letiště Pardubice je Pardubický kraj, jižní část 

Královehradeckého kraje a východ Středočeského kraje. Letiště Karlovy Vary pak leží v 

centrální části Karlovarského kraje.  

Spádovou oblast regionálního letiště pro leteckou dopravu tedy nelze úplně zcela 

přesně popsat. V práci se proto považuje za spádovou oblast kraj, ve kterém se letiště 

nachází. Toto rozdělení zcela nekoresponduje s plošným rozdělením letišť a potřebám 

poptávky, ale pro tuto práci je zcela postačující. Zjistit údaje o demografickém a 

sociologickém rozložení populace ve spádové oblasti určené dobou dojezdu k letišti je 

velice obtížné. Pokud budeme za spádovou oblast považovat kraj, lze potřebná data čerpat 

přímo z oficiálních zdrojů ČSÚ a MPSV.  

 

Obr. 1 Spádová oblast letiště Leoše Janáčka Ostrava [11] 
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3. Faktory ovlivňující situaci na letišti 

Hlavními faktory, které ovlivňují celkovou situaci na letišti, je vzájemné působení 

poptávky a nabídky.  

Poptávku lze v dopravě, jakožto složku cestovního ruchu, popsat jako potřebu 

účastníka podloženou koupěschopností. Jedná se tedy o ochotu účastníka směnit určité 

množství peněz za služby a statky cestovního ruchu. Nositelem poptávky je účastník, který 

se účastní cestovního ruchu v zájmu reprodukce svých fyzických a duševních sil a za 

účelem uspokojení svých potřeb v oblasti rekreace, poznání a styku s lidmi.  

Nabídka je naopak ekonomický pojem, který představuje množství statků a 

služeb, které chce prodávající na trhu za určitou cenu prodat. Je nutné poznamenat, že na 

letištích, kde je hustý provoz a kapacita letišť přestává být dostatečná, je možné nabídku 

letů zvyšovat jen do určité míry. 

3.1 Poptávka a nabídka v letecké dopravě  

Poptávka - vlastnosti poptávky 

 Konstantní kolísání poptávky znamená, že se poptávka v jednotlivých letech 

neustále mění. 

 Cykličnost poptávky představuje ovlivnění letecké dopravy národním a globálním 

hospodářstvím. 

 Sezónnost poptávky je charakteristická tím, že v určitém opakujícím se časovém 

období poptávka dosahuje špičky, v jiném naopak dosahuje minima (letní měsíce, 

období Vánoc a Nového roku). Ačkoliv jsou sezónní špičky pro letecké společnosti 

předvídatelné, často přinášejí značné provozní a plánovací problémy.  

 V případě poptávky zvýšené v jednom směru se jedná o velmi krátkodobou 

záležitost, kterou způsobují např. sportovní události (MS, OH). Letecké společnosti 

jsou pak nuceny vysílat letouny v opačném směru s velmi malou obsazeností. [9] 
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Jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje poptávku po letecké dopravě, 

je kolísání požadavků v čase. Tyto požadavky či potřeby jsou pak ovlivněny 

především:  

 nabídkou leteckých linek, 

 cenou letenek, která je výrazně ovlivněna nízkonákladovými dopravci,  

 měsíčními příjmy populace ve spádové oblasti,  

 cenami ostatních přepravních služeb či využití alternativního druhu dopravy 

(např. ve Francii jsou velkou konkurencí letecké přepravy rychlovlaky),  

 kvalitou služeb, ať už se jedná o rychlost přepravy, pohodlí, spolehlivost či 

frekvenci jednotlivých spojů, každý letecký přepravce se snaží získat 

maximální počet cestujících a základním předpokladem úspěchu je vytvoření 

právě takové nabídky, která bude v maximální možné míře odpovídat 

požadavkům klienta,  

 měnovým kurzem, který ovlivňuje kupní sílu obyvatelstva,  

 politickou stabilitou, která výrazně ovlivňuje ekonomický růst země a 

svobodný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu,  

 propagací, reklamou a marketingem,  

 nepředvídatelnými vlivy, kterými mohou být letecké katastrofy nebo 

teroristické útoky.  

Nabídka 

Nabídka jednotlivých letišť je pak ovlivňovaná geografickou dispozicí, tedy 

polohou letiště, konkurencí leteckých dopravců, kapacitou odbavovacích systémů, ať už se 

jedná o kapacitu provozních ploch, odbavovacích zařízení a letištních terminálů, kapacitou 

příjezdových komunikací a dopravního systému letiště, v neposlední řadě také kapacitou 

vzdušného prostoru v okolí letiště. Nabídka pak může být také ovlivněna náhodnými vlivy, 

zejména počasím a přírodními katastrofami, se kterými se zaměstnanci letišť potýkají 

hlavně v zimních měsících, kdy provoz omezuje sníh a námraza. Velké problémy může 

způsobit činná sopka, stávka personálu, porucha či nedostatečné zajištění personálu nebo 

posádky.  
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3.2 Vztah mezi leteckou dopravou a ekonomickou situací 

Letecká doprava a ekonomika země, potažmo kraje, na sebe velmi silně působí 

skrze tradiční makroekonomické ukazatele. Ekonomická situace velmi silně ovlivňuje 

poptávku nejen po osobní, ale také nákladní letecké dopravě. Obecně v okolí letišť rostou 

ekonomiky daleko rychleji, než kdekoliv jinde. Blízká dostupnost letiště umožňuje, 

zjednodušuje a zrychluje přístup ke vzdálenějším odběratelům či dodavatelům. Tímto je 

pak nabízeno více pracovních míst, roste HDP a zvyšují se také příjmy do veřejných 

rozpočtů. V České republice je v oblasti letectví zaměstnáváno přes 40 000 lidí. Další tisíce 

pracovních míst jsou pak vytvářeny podniky v bezprostřední blízkosti letiště, které jsou 

závislé na leteckém spojení. Podle propočtů organizace ACI Europe, které jsou založeny 

na pozorování desítek letišť v Evropě, připadá na každý milion přepravených cestujících až 

tisíc pracovních míst, další dva tisíce míst jsou podpořeny nepřímo v národní ekonomice. 

[12] 

Pozitivní vliv letectví si pak také pochvalují čeští podnikatelé, kteří považují 

leteckou dopravu za důležitou při obsluhování svých zákazníků, neboť rychlá obsluha 

výrazně zvyšuje efektivitu jejich podnikání. Letiště je navíc magnetem pro zahraniční 

investory, protože dobrá dopravní dostupnost je považována za jedno z nejdůležitějších 

kritérií při výběru lokality pro podnikání. Dalším významným faktorem ovlivňující 

leteckou dopravu je cestovní ruch, který tvoří významnou část české ekonomiky a přímo 

tvoří více než 3% HDP. Společně s dalšími návaznými odvětvími je to až 12%.  

K cestování využije leteckou dopravu ročně až 40% lidí. Ve srovnání ale např. 

s Rakouskem, které je kulturně srovnatelné s naší republikou, využívají Češi leteckou 

dopravu o dost méně, než právě Rakušané. Rakouská letiště přepraví ročně 2,7 násobek 

celkového počtu obyvatel země, ještě významně lépe jsou na tom Irové, kdy letiště 

v Dublinu přepraví až pětinásobek obyvatel Irska. [12] 

Nejen pozitivně však může letecká doprava ovlivňovat ekonomiku země. Díky 

různým mimořádným událostem, jako například události ze září 2011 nebo politická 

nestabilita ve světě, dovedla k zániku některé letecké společnosti a došlo také ke ztrátě 

pracovních míst. Leteckou dopravu také silně ovlivnila finanční krize.  

Doprava, jejíž podíl na trhu tvoří 7% HDP, patří mezi klíčové oblasti, které mají 

za úkol zajistit fungování společného trhu zemí EU.  
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Vztah mezi ekonomickou úrovní země a využitím letecké dopravy je ověřován 

závislostí vztahu meziročně uskutečněného objemu letecké přepravy na hrubém domácím 

produktu vztaženým na jednoho obyvatele v jednotlivých státech. [1] 

 

Obr. 2 Vztah mezi ekonomickou úrovní země a použitím letecké dopravy[1] 

3.3 Ekonomická situace krajů 

Ekonomická situace v krajích byla výrazným způsobem ovlivněna celosvětovou 

hospodářskou krizí, jejíž dopady v roce 2009 pocítila také letecká doprava.  

Moravskoslezský kraj patřil a stále patří mezi nejvýznamnější průmyslové regiony 

ve střední Evropě, což představuje velký potenciál pro podnikatele a zahraniční investory. 

Pouhé zaměření na hospodářskou činnost však s sebou také nese velké problémy, které 

mají za následek sociální problémy a vyšší podíl nezaměstnaných osob. I přes útlum 

těžkého průmyslu pracuje v průmyslových odvětvích 30% zaměstnaných osob. Průměrná 

mzda je o 2 000 Kč nižší, než celorepublikový průměr. Nejvyšší mzdy jsou vypláceny do 

sektorů výroby a rozvodu energií, těžby, informačních a komunikačních činností a 

pojišťovnictví, naopak nejnižší mzdy jsou vypláceny v sektoru služeb, a to ve stravování, 



Kateřina Hájovská: Analýza vlivu demografického a sociologického rozvrstvení 

populace na objem letecké přepravy 

2015 10 
 

pohostinství a ubytování. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob nejen v kraji, ale také co se 

celorepublikových statistik týká, je zaznamenám na Bruntálsku a Karvinsku. [28] 

Pardubický kraj se řadí mezi kraje s podprůměrnou ekonomickou výkonností. 

V roce 2012 se podíl na tvorbě hrubého domácího produktu zastavil na 3,9%. Hospodářský 

charakter Pardubického kraje je určován především průmyslem a stavebnictvím. 

Nadpoloviční podíl tržeb tvoří tržby za výrobky z oblasti elektroniky a výpočetní techniky. 

Také tento kraj se potýká se stále se zvyšující nezaměstnaností. V mezikrajském srovnání 

jsou mzdy třetí nejnižší v republice. Toto by se ale mohlo změnit díky stále se zvyšujícímu 

potenciálu letiště. Přítomnost mezinárodního letiště se jeví jako příležitost pro celkový, 

zejména pak ekonomický růst regionu. Podle analýzy zpracované společností EBA, která 

měla porovnat pardubické letiště s dalšími regionálními letišti, vyplývá, že Pardubice mají 

největší potenciál dalšího rozvoje, což by mělo mít také příznivý ekonomický vliv na 

region. Velkými výhodami je dojezdová vzdálenost a dobrá dostupnost veřejnou dopravou. 

[13] 

Podle dosažené úrovně hospodářské produkce na obyvatele je Karlovarský kraj 

nejvíce zaostávajícím krajem, což se negativně promítá i do oblasti letecké dopravy. Růst 

tržeb a zisků, nová pracovní místa a rozšiřování výroby – tyto okolnosti lze považovat za 

stále se lepšící situaci v kraji. Nespornou výhodou pro rozvoj ekonomiky v Karlovarském 

kraji je velice rozšířený cestovní ruch, především pak lázeňství. Nelze opomenout ani 

potravinářský průmysl známý díky lázeňským oplatkám a bylinnému likéru – Becherovce. 

Umění sklářů západní části republiky oceňují odběratelé z celého světa díky růžovému 

porcelánu. [14] 

Jihomoravský kraj se řadí mezi regiony s významným ekonomickým potenciálem 

a dlouhodobě je zařazen mezi kraje s nejvyšším zastoupením zahraničních investorů. Tito 

zahraniční investoři významně ovlivňují ekonomický růst regionu. Podniky, jejichž 

majitely jsou zahraniční subjekty, tvoří asi 15 % všech podniků, což významně ovlivňuje 

zaměstnanost v kraji. Hrubý domácí produkt vytvořený obyvateli představuje zhruba 10 % 

hrubého domácího produktu ČR. Díky historii, kultuře, vinařstí a dalším má Jihomoravský 

kraj výborné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Konkurenční výhody kraje 

vyplývají i z jeho strategické polohy s napojením na silniční a železniční dopravní síť. 

Výborná je pak také dostupnost na mezinárodní letiště Brno-Tuřany. Mezi významná 

odvětví patří tradiční strojírenství, textilní a oděvní průmysl, zpracovatelský průmysl, 
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komerční služby a obchod.V posledních letech roste význam elektrotechnického průmyslu, 

který zaznamenává vysoké zastoupení malých, středních i velkých podniků. [25] 

3.4 Letecká doprava vs. ekonomika ve světě 

Leteckým dopravcům se nejvíce daří tam, kde roste hospodářství, příjmy lidí a s 

nimi i zájem poznávat jiné země. Nezanedbatelný vliv má i demografický vývoj. Zájem o 

leteckou dopravu celosvětově roste. Největšímu rozvoji letecké dopravy se za posledních 

deset let těší Čína, především pak její jihovýchodní část, kde se počet cestujících 

zdvojnásobil. Centrum letecké světové dopravy se pomalu přesouvá do Asie. Tomu 

nasvědčuje fakt, že mezi desítkou největších mezinárodních letišť jsou už čtyři asijská. 

K rozvoji asijských letišť dopomáhají právě nízkonákladové společnosti, které od roku 

2004 zvětšili svou přepravní kapacitu o 800%. [15] 

Letecká doprava se s postupným nárůstem pasažérů začíná potýkat s nedostatkem 

pilotů a posádek letadel, což výrazným způsobem ohrožuje bezpečnost letectví. Pro 

správné celoroční fungování letadla je třeba mít dostatečné množství pilotů, palubního 

personálu a dostatečné množství zaměstnanců na letištích ke kvalitnímu a 

rychlému odbavování cestujících. Právě v Asii, která se stává významným světovým 

leteckým těžištěm, dochází v poslední době k velkým leteckým neštěstím. [16] 

Zatím, co letecká doprava v Asii vzkvétá, v Evropě je situace nepříznivě 

ovlivněna situací v Rusku a na Ukrajině. Pokles cestujících pocítily i České aerolinie, které 

byly nuceny hledat nové příležitosti v západní Evropě. Hlavním cílem je totiž maximální 

využití letadel.   
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4. Popis datových matic a výstupy ze statistického zpracování 

Data potřebná ke zpracování této práce jsou čerpána z databází a statistik Českého 

statistického úřadu, Statistického úřadu Evropské unie – Eurostatu a databází ministerstev. 

Veškeré informace, které lze najít ve výstupech Českého statistického úřadu a Eurostatu 

(ať už v publikacích, nebo na internetových stránkách) jsou poskytovány zdarma.  

Při zpracování dat bylo nutné čelit problémům, které spočívaly v rozdílnosti či 

neúplnosti poskytovaných dat. Eurostat získává data nejen od českého statistického úřadu, 

ale i od ministerstev. Důvodem vzniku rozdílu v datech je jejich různé metodické 

zpracování. Problémem Eurostatu je pak již výše uváděná neúplnost zveřejňovaných dat.  

Zdrojová matice, tj. matice výchozích dat, obsahuje znaky, proměnné ve 

sloupcích (objem přepravených cestujících, populace v produktivním věku, populace 64 let 

a více, HDP, průměrná mzda, zaměstnanost, nezaměstnanost) a objekty, vzorky, v řádcích 

(letiště, roky), na nichž jsou tyto znaky měřeny. U vícerozměrných dat se v řadě případů 

předpokládá vztah mezi souborem naměřených znaků a požadovaným výsledkem. [3] 

Proměnnými v této práci jsou:  

 Objem cestujících, kdy se jedná o počet cestujících, neboli počet 

přepravených osob. Cestujícím se rozumí osoba, kterou je dopravce 

zavázán přepravit v souladu s přepravním řádem a tarifem,  

 Populace v produktivním věku – mužská a ženská složka obyvatelstva 

ve věku 15 – 64 let,  

 Populace v postproduktivním věku – mužská a ženská složka 

obyvatelstva ve věku 65 let a více,  

 HDP – hrubý domácí produkt na obyvatele v daném roce v eurech, 

 Průměrná mzda, čímž se rozumí průměrná hrubá měsíční mzda v Kč,  

 Zaměstnanost – počet osob v zaměstnání, kteří v referenčním týdnu 

dělali nějakou práci za odměnu nebo za účelem zisku po dobu nejméně 

jedné hodiny, nebo nepracovali ale měli práci, ve které byli dočasně 

nepřítomni,  

 Nezaměstnanost – počet osob evidovaných na úřadu práce jako 

uchazeč o zaměstnání.  



Kateřina Hájovská: Analýza vlivu demografického a sociologického rozvrstvení 

populace na objem letecké přepravy 

2015 13 
 

Jak na sebe jednotlivé veličiny působí, lze určit na základě regresní analýzy. 

Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi mezi dvěma numerickými znaky. 

Jedná se o situaci, kdy proti sobě stojí vysvětlující nezávisle proměnná na ose x, neboli 

příčina, a vysvětlovaná závisle proměnná na ose y, nebo li následek.  

Tvar závislostí lze zjistit podle typu funkce, kterými mohou být funkce:  

 Lineární 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀,  

 Polynomická 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽𝑛𝑥3,  

 Logaritmická 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1ln (𝑥),  

 Exponenciální 𝑌 = 𝛽0𝑒(𝛽1𝑥),  

 Mocninná 𝑌 = 𝛽0𝑥𝛽1,  

kde 𝛽0,  𝛽1 , 𝛽𝑛  představují parametry regresního modelu a 𝜀  označují residua, 

která představují odchylku naměřené hodnoty od regresního modelu.  

Typ modelu je závislý na výběru uživatele, ovšem měl by být zvolen vždy tak, 

aby Pearsonův korelační koeficient R dosahoval co nejvyšší hodnoty. Regresní analýza se 

vždy souběžně provádí s korelační analýzou. Korelační analýza určuje těsnost závislostí 

mezi dvěma veličinami. Mírou těsnosti je již zmíněný Pearsonův koeficient korelace R, 

který se zjednodušeně vypočítá podle vzorce:  

yx

xy

ss

s
R  , 

kde sx je směrodatná odchylka proměnné x, sy je směrodatná odchylka proměnné y 

a sxy je tzv. kovariance proměnných x a y, tedy míra vzájemné vazby mezi dvěma 

náhodnými veličinami. Vypočítá se podle vzorce:  

sxy =  


))((
1

1
yyxx

n
ii ,  

kde xi je hodnota i-tého pozorování, n je počet pozorování, x  a y jsou průměrné 

hodnoty pozorování.  

 

 



Kateřina Hájovská: Analýza vlivu demografického a sociologického rozvrstvení 

populace na objem letecké přepravy 

2015 14 
 

Směrodatná odchylka vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty. Vypovídá 

o tom, jak se hodnoty od této střední hodnoty liší. Vypočítá se podle vzorce:  

 

1

1

2









n

xx
n

i

i

 ,  

kde xi je hodnota i-tého pozorování, n je počet pozorování a x  je průměrná 

hodnota pozorování.  

Korelační koeficient může nabývat hodnot R ϵ <-1;1>. Pokud korelační koeficient 

dosahuje hodnoty 1, jedná se o přesně lineární vztah. Nulová korelace znamená 

nekorelovatelnost, tj. lineární nezávislost. Pozitivní korelace znamená přímou vazbu mezi 

prvky, tj. při změně x1 se změní x2ve stejném smyslu, to znamená, že při růstu x1 dochází i 

k růstu x2. Negativní korelace znamená nepřímou vazbu mezi x1 a x2, tj. při změně x1 se 

změní x2 v opačném smyslu. To lze pozorovat, kdy růst x1 je doprovázen poklesem x2. [3] 

Základní datová matice vychází z několika oficiálních zdrojů. Pro přehlednost 

bylo proto nutné importovat potřebné údaje do vhodně upravených datových matic, ze 

kterých se dále vycházelo při tvorbě kontingenčních tabulek a grafů. Pro správnou 

funkčnost bylo nutné sjednotit formátování a datové typy.  

V práci jsou aplikovány metody jednoduché popisné statistiky a jednoduché 

regresní a korelační analýzy. Všechny výpočty byly zpracovány v prostředí Microsoft 

Office Excel, prostřednictvím nástroje analýzy dat. Pro určení korelačního koeficientu 

mezi dvěma proměnnými je použita lineární funkce.  
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4.1 Analýza pohybu letadel 

Předmětem statistické analýzy je vývoj počtu pohybů letadel na regionálních 

letištích v ČR v letech 2003-2013. Srovnání bude provedeno na základě ročních, 

čtvrtletních a měsíčních záznamů, přičemž pohyby letadel jsou složeny z příletů a odletů a 

zahrnuje mezinárodní i vnitrostátní přepravu. Srovnání je provedeno také s konkurenčním 

letištěm Katowice.  

Letiště v Brně je největší regionální letiště v ČR a odpovídá tomu také nejvyšší 

roční počet odbavených letadel, který za posledních 10 let činí průměrně necelých 22 tisíc. 

Nejmenší pohyb letadel zaznamenalo letiště v letech 2005 a 2006, největší pak v roce 

2009, kdy počet příletů a vzletů přesáhl hranici 28 tisíc. Co se čtvrtletních hodnot týká, tak 

nejnižší počet pohybu letadel byl zaznamenán ve čtvrtém kvartále roku 2006, naopak 

nejvyšší pohyb letadel byl zaznamenán od července do září roku 2012, tomu odpovídá i 

nejvyšší počet pohybů letadel, který byl zaznamenán v srpnu 2012.  

Letiště Leoše Janáčka Ostrava leží v oblasti s velkým množstvím podniků a 

zahraničních investorů, což také významně ovlivňuje počet odbavených letadel. Pro 

nejvyšší počet odbavených letadel se však musíme ohlédnout o více než 10 let zpět – rok 

2003 zaznamenal 16 424 pohybů letadel. Rok poté došlo k výraznému poklesu a letiště 

naopak zaznamenalo nejnižší číslo, 12 116 letadel. Čtvrtletní hodnoty opět ukazují na to, 

že nejvyšší pohyby letadel jsou zaznamenávány v období od července do září, kdy je 

provoz na letišti výrazně ovlivněn vyšším počtem charterových letů právě v období 

vrcholící turistické sezony.  

Nedaleko centra lázeňského města, v městské části Olšová Vrata, leží 

mezinárodní civilní letiště Karlovy Vary. Letový řád vykazuje pravidelné lety do Moskvy 

a Petrohradu. Provoz na karlovarském letišti se postupně proměňuje a na letišti pokračuje 

trend nárůstu podílu provozu větších letadel a snižování sportovních a vyhlídkových letů. 

Odrazem tohoto trendu je statistika počtu pohybů. Např. v roce 2007 zaznamenalo letiště 

celkem 6 996 pohybů, což je ve srovnání s rokem 2013 pokles o 54%. Provoz na letišti 

ovlivňuje fakt, že jsou Karlovy Vary nejnavštěvovanějším lázeňským městem v ČR. Dále 

jsou zde příslušníci ruské národnostní menšiny, kteří zde podnikají, vlastní nemovitosti, 

hotely a investují tak nejen do svého majetku, ale i do veřejných projektů. Podle tiskové 

zprávy letiště z ledna 2015 však dochází k oslabování zájmu ruské klientely o návštěvu a 
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pobyt v Karlových Varech. Podepisují se na tom dva známé faktory, nepříznivá situace na 

Krymu a následná ukrajinsko-ruská krize, a také propad ruské ekonomiky v důsledku 

poklesu ceny ropy a sankcí vyhlášených Evropskou unií, který vyvrcholil prudkým 

oslabením rublu. [29] 

Letiště Pardubice bylo do roku 1994 využíváno výhradně pro vojenské účely. 

Dnes je to civilní mezinárodní letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem. 

Nejhustější provoz je zaznamenávám během prosince a také v letních měsících, kdy letiště 

pravidelně odbavuje charterové lety mířící do nebo z destinací v Bulharsku, Egyptě a 

Řecku. Neustále se pak také rozvíjí obsluha turistů mířících z Ruska. Letiště Pardubice 

poskytuje spojení hned s pěti ruskými letišti. Nejvyšší pohyb letadel byl zaznamenán 

v červenci 2013, kdy byl oproti červenci 2012 zaznamenán nárůst o 40%. [26] 

Mezinárodní letiště Katowice v Pryzanovicích, ležící 100 km od hranic s Českou 

republikou, představuje významnou konkurenci pro leteckou dopravu v ČR. Letiště se 

nachází v nejprůmyslovější oblasti Polska a zároveň v jednom z nejzalidněnějších území 

v Evropě. Podle statistik do roku 2013 letiště zaznamenalo největší pohyb letadel v roce 

2012. Podle informací Katowického letiště by ale měl být tím rekordním až rok 2014. [24] 

Čtvrtletní pohyby letadel jsou zaznamenány v grafu v příloze 1.  

 

 

Obr. 3 Pohyby letadel na letištích v letech 2003-2013 [Zdroj: vlastní] 
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4.2 Analýza objemu přepravených cestujících  

Letiště Brno, druhé největší letiště v České republice, odbavilo v roce 2013  

490 604 cestujících, což představuje o 14% méně přepravených pasažérů, než v roce 2012. 

Před deseti lety, kdy se stalo letiště majetkem Jihomoravského kraje, využilo služeb 

brněnského letiště 192 591 cestujících. Počet cestujících se tedy od roku 2004 téměř 

ztrojnásobil. Růst počtu přepravovaných osob je především výsledkem snahy a 

dlouhodobého růstu letiště. Zvýšený nárůst cestujících letiště zaznamenává především 

v letních měsících, kdy jsou počty cestujících navyšovány turisty směřujícími do 

prázdninových destinací. V období od května do září 2013 prošlo odbavovací halou 

průměrně 70 000 cestujících měsíčně. Největšímu zájmu se těšily letní destinace Antalya, 

Burgas a Heraklion. Podle nejnovějších tiskových zpráv letiště by však hodnoty 

přepravených pasažérů v roce 2014 měly být až o 20 000 vyšší. [20] 

V roce 2005, tedy druhý rok po změně majitele, odbavilo Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava 232 482 pasažérů. To je ve srovnání jen o 70 000 cestujících ročně méně, než je 

průměrná roční hodnota za posledních 10 let. V roce 2006 došlo k významnému nárůstu 

počtu odbavených cestujících. V pravidelné dopravě dominovala linka do Prahy 

provozovaná společností ČSA, kdy podíl na počtu cestujících činil 31%. Nejvíce 

cestujících pak bylo odbaveno v roce 2008, a to téměř 390 000. V celkovém počtu 

cestujících je v roce 2013 oproti roku 2008 zaznamenán pokles o 37%. Stále se také 

projevuje pokles počtu pasažérů v nepravidelné dopravě. Znamená to, že stále pokračuje 

trend šetření a lidé na Ostravsku využívají pro cesty na dovolenou leteckou dopravu méně, 

než minulých letech. [19] 

Letiště Karlovy Vary se těší každoročnímu nárůstu cestujících. Ovšem i počet 

cestujících byl výrazně ovlivněn hospodářskou krizí a to zejména v roce 2009, kdy došlo 

k poklesu o téměř 23% oproti roku 2008, kdy bylo přepraveno 81 549 cestujících. Dalším 

významným problémem v roce 2014 je již zmíněná situace v Rusku. Tyto faktory, které 

není možno jakkoliv ovlivnit, mají za následek významné snížení poptávky po cestách 

ruských turistů do Karlovarského regionu. Naopak velmi úspěšným rokem byl rok 2012 a 

2013, kdy byla překonána hranice 100 000 odbavených cestujících v jednom roce a to i za 

situace, že v průběhu roku 2013 došlo k výpadku dvou linek do Sankt Petěrburgu a 

Samary. Tento výpadek byl vykompenzován nárůstem počtu cestujících na tradičních 

linkách, a to zejména na lince z a do Moskvy. Navíc došlo k navýšení obsazenosti na 
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jednotlivých letech. Kromě pravidelných linek tradičně fungovala během letní sezóny 

charterová linka do turecké Antalye, kterou využilo celkem 1229 cestujících, což odpovídá 

kapacitě, která je této lince určena pro zákazníky z Karlovarského regionu. V letech 2012 a 

2013 letiště zaznamenalo historický rekord v počtu odbavených cestujících za celou dobu 

své existence, a to včetně období před rokem 1989. Tehdy byly Karlovy Vary významným 

cílem zejména tuzemské letecké dopravy, která ale byla provozována za zcela odlišných 

ekonomických podmínek. [21] 

Nejvýznamnějším druhem provozu na letišti v Pardubicích je osobní komerční 

doprava. To ukazuje i neustále narůstající počet cestujících, který od roku 2009 do 2013 

vzrostl o 409%. Hlavním důvodem tohoto růstu je skutečnost, že se zvýšil objem letů 

pravidelné obchodní letecké dopravy na destinacích z Ruska. Také letiště v Pardubicích 

nabízí charterové lety do přímořských destinací v Turecku (Antalya), Řecku (Rhodos), 

Bulharsku (Burgas), Černé hory (Podgorica) a Španělska (Mallorka). Nejnižší pohyb 

cestujících byl zaznamenán v únoru 2010, naopak nejvyšší v červenci 2013. [26] 

Nejlepší měsíc v dějinách letiště v Katowicích, tak je označován červenec 2012, 

kdy bylo na letišti odbaveno 342 988 pasažérů. Ve srovnání s červencem 2011 došlo 

k nárůstu přepravených cestujících o 1,5%. Nejvíce přepravených cestujících bylo také 

v roce 2012. Nejméně cestujících prošlo letištěm v roce 2006. Počet přepravených osob 

neustále roste. Tomu odpovídají i nejnovější hodnoty z roku 2014, který je označován za 

rekordní, neboť bylo odbaveno 2 695 732 cestujících, to je asi o 152 440 cestujících více 

(+6%), než v roce 2013. [24] Čtvrtletní pohyby cestujících ukazuje graf v příloze 2.  

 

Obr. 4 Objem přepravených cestujících na letištích v letech 2002-2013[Zdroj: vlastní] 
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4.3 Demografické faktory 

Základním demografickým faktorem ovlivňujícím leteckou dopravu je neustálý 

nárůst populace. V současné době žije na Zemi asi 7,3 miliardy obyvatel. Do roku 2050 se 

však očekává nárůst o další 3 miliardy. Důležité je si ale uvědomit, že nejvyšší populační 

nárůst lidí je zaznamenáván v zemích s nízkou hospodářskou a ekonomickou úrovní, což 

neovlivňuje leteckou dopravu až tak významným způsobem. Velmi důležitým faktorem je 

počet obyvatel či hustota osídlení.  

Poptávku po letecké dopravě mohou také ovlivňovat součastné demografické 

trendy. Prodlužuje se střední délka života, neustále se zvyšuje počet svobodných lidí, což 

může (ale také nemusí) znamenat rychlejší růst úspor, děti se rodí lidem ve vyšším věku, 

manželství jsou uzavírána ve vyšším věku, zvyšuje se hranice odchodu do důchodu. 

Současné demografické trendy přispívají k tomu, že roste počet obyvatel v produktivním 

věku, tedy se zvyšuje počet osob, kteří jsou nositeli poptávky zejména v cestovním ruchu, 

a tím pak také v letecké dopravě. [4] 

 

Obr. 5 Věkové složení obyvatelstva v ČR a jeho prognóza [6] 

 

Důležitým faktorem v letecké dopravě je věk přepravovaných cestujících. 

Rozdělení cestujících do věkových, neboli populačních skupin, je důležitým kritériem pro 

uspokojení potřeb cestujících všech věkových kategorií. Jedná se o to, že různé věkové 

skupiny mají různé potřeby, různá omezení, v důsledku čehož mají i odlišné spotřební 

chování.  

Věkové složení obyvatelstva:  

 Obyvatelé předproduktivního věku – do 15 let,  

 Obyvatelé produktivního věku – od 15 do 65 let, 

 Obyvatelé postproduktivního věku – nad 65 let. 
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Nejdůležitější skupinou pro rozvoj dopravy jsou lidé v produktivním věku, neboť 

představují hlavní zdroj pracovní síly a tudíž mají vysoký potenciál pro další rozvoj 

národního hospodářství.  

 

Obr. 6 Složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje v % [Zdroj: vlastní] 

 

Populace 15-64 let 

Skupinu cestujících v produktivním věku lze dále rozdělit na skupinu cestujících 

ve věku 16-24 let, kteří cestují samostatně a nemají ještě vlastní rodiny. Další skupinou 

jsou rodiny s dětmi. Tato kategorie cestujících se dopravuje individuálně, především se 

jedná o organizované cesty hlavně za účelem rekreace. Nejdůležitějšími faktory, které 

ovlivňují cestování takto složených rodin, jsou především příjmy rodiny, které mohou být 

limitovány např. splácením hypotéky či výší mateřské dovolené, volným časem nebo 

věkem dětí. Poslední skupinou je pak skupina cestujících, která je ze všech věkových 

skupin nejméně homogenní. Nelze tedy bez dalších rozlišovacích kritérií najít 

charakteristické rysy, které by ji spojovaly. Obvykle se jedná o skupinu osob ve věku mezi 

40-64 rokem věku, která necestuje s dětmi, protože děti jsou již odrostlé. Tito lidé jsou 

však stále ekonomicky aktivní, mají sklon k cestování, mají relativně dostatek volného 

času a také dostatek disponibilních prostředků. [4] 

Populace ve věku 15-64 let v Jihomoravském kraji měla od roku 2002 do roku 

2008 vzrůstající tendenci. V tomto období došlo k nárůstu o necelá 3%. I přesto, že nárůst 

nebyl výrazný, mělo to pozitivní dopad na objem přepravovaných cestujících na 
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brněnském letišti. Vztah mezi velikostí populace ve věku 15-64 let a objemem 

přepravených cestujících v kraji byl v letech 2002-2010 velmi těsný. Velikost korelačního 

koeficientu nabývala hodnoty R=0,98, viz. příloha 3. Od roku 2008 začalo obyvatel 

v produktivní skupině obyvatelstva ubývat a zároveň došlo také k poklesu využívání 

letecké dopravy. Zde ale nemusí objemy přepravy souviset s počtem obyvatel 

v produktivním věku spíš jako se začátkem ekonomické krize, neboť v roce 2011 došlo 

opěk k nárůstu cestujících, k nárůstu počtu obyvatel nikoliv, viz. obr 7.  

 

 

Obr. 7 Srovnání objemu přepravených cestujících a populace 15-64 let v období 2002-2013 na letišti BRNO 

[Zdroj: vlastní] 

 

Moravskoslezský kraj se na rozdíl od kraje Jihomoravského, kde byl v letech 

2002-2008 zaznamenán nárůst populace v produktivním věku, potýká s neustálým 

stárnutím populace. Od roku 2003 je zaznamenáno snížení osob v této složce o 7%. 

V důsledku toho ani nešla očekávat vysoká čísla v počtu přepravených cestujících. Vztah 

mezi objemem cestujících a počtem osob v Moravskoslezském kraji byl mezi roky2008-

2013 těsný, korelační koeficient dosahoval hodnoty R=0,78, viz. příloha 4.  
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Oproti tomu na letišti v Pardubicích byl zaznamenán v letech 2008-2013 stav, kdy 

objem přepravených cestujících roste, ačkoliv osob v produktivním věku podle 

celostátního trendu klesá. Dalo by se to přisuzovat aktivnímu přístupu letištního personálu 

a rozsáhlým modernizacím letiště, díky čemuž je letiště schopno vyhovět nejrůznějším 

požadavkům tamní klientele. I přesto byl koeficient korelace extrémně vysoký, R=0,97. 

Specifické postavení na trhu má pak letiště v polských Katowicích. Přestože 

postupně klesá podíl obyvatelstva v produktivním věku, letiště se těší stále se zvyšujícímu 

počtu cestujících. Díky vysoké četnosti letů, výhodné poloze a kvalitě poskytovaných 

služeb je letiště využíváno velkým množstvím obyvatel jiných vojvodství Polska a hojně 

také turisty z České republiky. Kvůli těmto faktům nelze určit přesnou závislost mezi 

objemem cestujících a počtem obyvatel v daném regionu.  

Populace 65+ 

Demografické stárnutí představuje proces, kdy se mění věková struktura 

obyvatelstva negativním způsobem. Jedná se o to, že se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se 

počet dětí v dětské složce populace. Hlavní příčinou tohoto jevu je pokles porodnosti a čím 

dál častější dožívání se vyššího či vysokého věku. Demografické stárnutí populace se 

negativně odráží v sociálních a ekonomických systémech, protože se zvyšují náklady na 

sociální zabezpečení, zvyšují se náklady na zdravotní péči, trh práce se potýká 

s nedostatkem pracovních sil. V ekonomicky rozvinutých zemích by v roce 2050 mělo být 

až 30% populace starší 65 let. To je oproti součastné situaci nárůst o více než 10 %.  

Tato skupina obyvatelstva bývá v souvislosti se současnými demografickými 

změnami zejména v ekonomicky vyspělých zemích označována za perspektivně rostoucí 

segment. Může za to především zvyšující se střední délka života.  

Letecká doprava je seniory využívána především k dopravení se na rekreaci. 

Nabídky cestovních kanceláří nabízejí služby, které odpovídají jejich potřebám, zájmům, 

ekonomickým a fyzickým možnostem. Při přepravě dbají na bezpečnost a na přímé spojení 

bez nutnosti přestupu. Některé cestovní kanceláře dokonce nabízejí zvýhodněné balíčky 

pro seniory a nabízejí také možnost svozu, třeba právě z Ostravy, na letiště v Praze či do 

Katowic.  
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Zájem o leteckou dopravu mezi seniory stále roste. Tento fakt může ovlivňovat 

stále se zvyšující průměrná výše starobního důchodu. V roce 2002 byla průměrná výše 

starobního důchodu 6 830 Kč, v roce 2013 již necelých 11 000 Kč, což představuje nárůst 

o 60%. Musíme však brát v potaz také neustále se zvyšující spotřebitelskou cenu a 

zvyšující se náklady na komfortnější život lidí.  

Nepříznivá situace je dlouhodobě zaznamenávána na letišti v Ostravě. Letiště 

Leoše Janáčka Ostrava je oproti regionálním letištím v Brně či Katowicích, která mají ve 

své nabídce velké množství nízkonákladových letů, stále pozadu. Možností, jak letecky 

odcestovat z Moravskoslezského kraje do světa mimo turistickou sezonu, je přes letiště 

v Praze s každodenním spojením, přes letiště STN v Londýně, kde je frekvence spojů 1-3 

krát týdně, přes letiště CDG v Paříži (1x týdně) nebo letiště v Dűsseldorfu (3x týdně). 

Tento fakt nepřispívá oblíbenosti hlavně mezi seniory, kteří požadují přímá spojení. 

Letecká spojení mezi Ostravou a Prahou jsou pak využívána především manažery. Letiště 

je využíváno zejména v letních měsících k dopravení turistů do přímořských destinací. I 

přes tyto nepříznivě působící faktory je korelace objemu přepravených cestujících a 

populace nad 64 let na letišti v Ostravě poměrně vysoká, přesto nejnižší ze všech 

sledovaných letišť, R=0,53, viz. příloha 6. Extrémně vysoké korelace, nad 90 %, dosahují 

letiště v Karlových Varech a Pardubicích, viz příloha 5 a příloha 7.  

 

Obr. 8 Vývoj průměrného starobního důchodu v ČR v letech 2002-2013 [Zdroj: vlastní] 
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4.4 Sociologické faktory 

Sociální prostředí krajů, potažmo státu, je silně ovlivňované společenským 

složením obyvatelstva. Využívání letecké dopravy se dále odvíjí od celkové ekonomiky 

země a z toho vyplývající životní úrovně obyvatel, velikosti příjmů, počtu a struktury členů 

v domácnosti, vzdělání či životního stylu. Celková ekonomika země se měří 

prostřednictvím makroekonomické veličiny, známé jako HDP. Velikost HDP se silně 

odráží ve velikosti průměrných výdělků. Příjmy domácností jsou pro zákazníky letecké 

dopravy nejdůležitějším měřítkem, neboť právě podle výše příjmů se odvíjí schopnost 

zákazníka koupit si danou službu nabízenou leteckým přepravcem.  

Hospodářská prosperita také zvyšuje počet nových pracovních míst, díky čemu 

dochází k navýšení objemu přepravených, zejména obchodních cestujících, v důsledku 

čehož se letecká doprava rozvíjí hlavně ve městech s velkými finančními centry. Ty 

najdeme především v hlavních městech, jako jsou Londýn, Paříž, NY nebo Brusel. Při 

růstu ekonomiky též dochází ke snižování nezaměstnanosti.  

HDP 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území. HDP představuje jeden 

z nejdůležitějších ukazatelů, který vypovídá o výkonnosti národního hospodářství. 

Vypovídá také o životní úrovni lidí dané země. Obecně platí, že s růstem HDP dochází 

k vyšší spotřebě, lze uspokojit více potřeb a zvyšuje se celková životní úroveň.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k výraznému hospodářskému 

růstu. Mezi lety 2004 a 2005 došlo k nejvyššímu růstu HDP od vzniku samostatného státu 

a ČR se zařadila mezi evropské státy s nejrychleji se rozvíjející ekonomikou. Tento 

hospodářský růst se zastavil v roce 2009, kdy Česko výrazně zasáhla globální finanční a 

ekonomická krize. Po výrazném propadu v roce 2009 došlo v letech 2010 a 2011 

k následnému oživení.  

Velikost HDP velmi silně koreluje s objemem přepravených cestujících u všech 

sledovaných letišť. Nejvyšší korelace HDP a objemu přepravených cestujících v období 

2002-2011 je zaznamenána na letišti v Brně (R=0,95), viz. příloha 8. Naopak nejnižší 

korelace je na letišti v Ostravě (R=0,84), viz. příloha 9. Může za to především rozdílná 
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ekonomická úroveň kraje Jihomoravského a Moravskoslezského. Zatímco jihovýchodní 

část Česka zaujímá v celorepublikovém srovnání přední místo, Moravskoslezskému kraji 

patří spodní část žebříčku. Na dobrý výsledek Jihomoravského kraje má také vliv druhá 

největší metropole, Brno,  s vysokým potenciálem pro investice a cestovní ruch. Ostrava na 

tom se svou investiční atraktivností není až tak špatně, ale průměr kraje jako celku je 

nepříznivě ovlivněn okresy Karviná, Frýdek-Místek a Opava. [28] 

Polsko se může, na rozdíl od Česka, pyšnit nenarušeným průběhem růstu HDP. 

Zvlášť pak Slezské vojvodství, kde tvorba hrubého domácího produktu činí 13,7% a patří 

mu tak druhé místo s nejvyšším HDP v Polsku. Díky velkému množství přírodních zdrojů, 

automobilovému průmyslu a výrobě energie patří region, ve kterém se letiště nachází, mezi 

nejbohatší a hospodářsky nejrozvinutější části střední Evropy. Tato skutečnost se odráží i 

v letecké přepravě, protože i po nástupu hospodářské krize byl zaznamenán jen minimální 

poklesu v objemu přepravených cestujících (pokles o 1,9%) na rozdíl od českých letišť, 

kde došlo k poklesu o necelých 9%.  

 

Obr. 9 Srovnání vývoje HDP v kraji JM a MS v období 2002-2013[Zdroj: vlastní] 
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 Průměrná mzda 

Úroveň jednotlivých krajů v České republice není stejnorodá. Vznikají mezi nimi 

rozdíly, a to jak v oblasti sociální, či kulturní, tak především v oblasti ekonomické. 

Nejdůležitějším faktorem, díky kterému dochází k různorodosti v jednotlivých regionech, 

je výše průměrné mzdy. Výše a vývoj mezd je důležitým ukazatelem pro hodnocení 

ekonomiky v daném kraji.  

Výdaje na cestování jsou silně závislé na výši příjmů obyvatelstva. U každého 

jedince pak mohou být ovlivněny povahovým založením, vzděláním, životním stylem, 

pracovním prostředím. Poptávku po cestování také ve velké míře ovlivňují úspory 

obyvatel.  

 

Obr. 10 Vývoj průměrných mezd ve sledovaných krajích v letech 2002-2011 [Zdroj: vlastní] 

 

Ze zpracovaných údajů vyplývá, že v průběhu let 2002-2011 dosahovala ve 

sledovaných českých krajích hrubá měsíční mzda průměrné hodnoty 21 113 Kč. Kraj 

Jihomoravský, s průměrnou měsíční mzdou 22 077 Kč, patří mezi kraje s průměrnou 

mzdou. Mezi kraje s mírně podprůměrnou mzdou lze zařadit kraj Moravskoslezský  

(21389 Kč). Kraje Pardubický (20 601 Kč) a Karlovarský (20 387 Kč) se řadí mezi kraje 

s výrazně podprůměrnou mzdou. Karlovarský kraj je kraj s dlouhodobě nejnižší průměrnou 

mzdou. Velikost průměrné mzdy zde velmi silně koreluje s objemem letecky přepravených 
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cestujících, R=0,84, viz příloha 11. Korelace je velmi vysoká také na letišti v Ostravě, kde 

korelační koeficient dosahuje hodnoty R=0,86, viz příloha 10.  

Nejvyšší závislost průměrné mzdy a objemu letecky přepravených cestujících 

(když je pominuta závislost v Pardubickém kraji pro malé množství dat) je zaznamenána 

v Jihomoravském kraji, 90%. K úbytku cestujících zde došlo v roce 2008, ačkoliv 

průměrná mzda rostla až do roku 2010. V roce 2010 začal objem přepravených cestujících 

opět narůstat.  

Z grafu v obr. 10 je zřejmé, že neustálý nárůst průměrných mezd byl ve všech 

krajích zaznamenán do roku 2008, kdy se situace začala lišit v důsledku světové 

hospodářské krize. Nejvyšší dynamiky růstu mezd bylo dosaženo v Jihomoravském a 

Pardubickém kraji. Dlouhodobě nejméně příznivá je situace na Karlovarsku, kde k nárůstu 

mzdy nedošlo od poklesu v roce 2009. To se ovšem nepromítá do objemu přepravených 

pasažéru, neboť jejich počet od roku 2009 neustále roste. Letiště v Katowicích bylo 

z analýzy závislosti mezi objemem cestujících a výší průměrné mzdy vynecháno pro 

nedostatečné množství dat.  

 

Obr. 11 Závislost průměrné mzdy v JM kraji a objemu přepravených cestujících na letišti BRNO 

[Zdroj: vlastní] 
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Zaměstnanost 

Vývoj trhu práce, který je vyjádřen zejména poptávkou po práci, je výrazně 

závislý na ekonomickém vývoji a stavu ekonomického cyklu, na podnikatelském prostředí 

a na celkovém nastavení mixu všech politik vlády ovlivňující trh práce. Stát by měl na 

základně reformy Lisabonské strategie z roku 2005 usilovat o přilákání většího množství 

lidí do zaměstnání, zvýšit nabídku práce, zvýšit přizpůsobivost pracovníků a podniků, 

zvýšit investice do lidského kapitálu skrze lepší vzdělání a zlepšování dovedností. [22]. 

Letecká doprava patří k významným oblastem národní ekonomiky. Vytváří také velký 

počet pracovních míst. Uvádí se, že každý milion přepravených cestujících vytvoří tisíc 

pracovních míst přímo na letišti, a další asi dva tisíce míst v národní ekonomice. [8] 

Do vývoje českého trhu práce výrazně zasáhla po roce 2008 celosvětová 

hospodářské krize, která se v ekonomice i na trhu práce v plném rozsahu projevila v roce 

2009. Roky 2010 a 2011 znamenaly velmi mírné oživení předznamenávající však v roce 

2012 opětovný návrat české ekonomiky do recese. Po nástupu finanční a hospodářské krize 

došlo k celoplošnému poklesu zaměstnanosti bez ohledu na věkovou či vzdělanostní 

strukturu (vyjma vysokoškoláků). Nejvíce postižená byla průmyslová výroba a na ni 

navazující obory, což se projevilo výraznějším poklesem zaměstnanosti mužů, než žen. 

Dopady hospodářské krize na zaměstnanost byly částečně mírněny růstem počtu 

sebezaměstnaných. [23] 

Nejvyšší korelaci zaměstnanosti a objemu přepravených cestujících mezi roky 

2002-2011 lze spatřit na letišti v Jihomoravském kraji (0,92), viz příloha 12. Může za to 

především dobře se vyvíjející situace na trhu práce, kde i přes pokles počtu zaměstnaných 

v roce 2009 došlo k nárůstu zaměstnanosti od roku 2002 do 2011 o 7%. Velmi silná 

korelace je zaznamenána také na letišti v Katowicích (0,9), viz příloha 14. Zaměstnanost 

v Slezském vojvodství se vyvíjí rovnoměrně pozitivně od roku 2003, kromě roku 2010, 

kdy došlo k mírnému poklesu (-3,16 % oproti roku 2009), avšak v roce 2011 opět došlo 

k nárůstu. Může za to především fakt, že tato oblast patří mezi nejdynamičtěji rozvíjející se 

část Polska. Proto je také hojně vyhledávána zahraničními investory, kteří zde staví nové 

fabriky a poskytují tak stále nová pracovní místa. Své místo zde také našly významné 

automobilky Fiat a Opel. Pokles letecky přepravených cestujících je zaznamenán pouze 

v roce 2009, jinak objemy přepravených cestujících neustále rostou. Nejnižší, i přesto 

poměrně vysoká závislost je na letišti Karlových Varech (0,59), viz. příloha 13. Ačkoliv 
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byla zaměstnanost od roku 2002 do 2008 velice nestabilní a od roku 2008 neustále klesá, 

nemá to až tak podstatný vliv na přepravu cestujících, kde mají objemy pasažérů, vyjma 

roku 2009, kdy došlo k poklesu, neustále rostoucí tendenci. Na letišti v Ostravě celkovou 

korelaci narušují hodnoty z let 2002 a 2005. V roce 2002 byl zaznamenán nárůst 

přepravených cestujících i přes snižující se zaměstnanost, v roce 2005 tomu bylo přesně 

naopak. Letiště v Pardubicích bylo z  analýzy opět vynecháno pro nedostatečné množství 

dat potřebných k vyjádření míry lineárního vztahu. [27] 

 

Obr. 12 Meziroční srovnání vývoje zaměstnanosti a objemu přepravených cestujících na letišti BRNO a 

KATOWICE v období 2006-2011 [Zdroj: vlastní] 
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Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je stav, kdy se část pracovních sil nachází mimo výrobní proces. 

Je to jev, který ve značné míře ovlivňuje vývoj ekonomiky daného státu. Situace na trhu 

práce v České republice se začala zlepšovat po vstupu ČR do EU navzdory obavám, které 

předpovídaly, že dojde k značnému nárůstu nezaměstnanosti. Pozitivně vyvíjející se 

nezaměstnanost byla zastavena v roce 2008, kdy se opět, jako i v jiných oblastech, začaly 

projevovat následky ekonomické recese. Nezaměstnanost v následujících dvou letech 

celorepublikově rostla, což se samozřejmě projevilo i v letecké dopravě. Klesající počty 

cestujících způsobily nižší příjmy letišť, čímž omezily jejich další modernizaci a rozvoj. 

Z důvodu preventivních a úsporných opatření došlo také ke snížení počtu letištního 

personálu. 

Závislost nezaměstnanosti a objemu přepravených cestujících se na jednotlivých 

letištích dost podstatně lišila. Nejvyšší korelace je mezi nezaměstnaností Pardubického 

kraje a objemem přepravených pasažérů na letišti v Pardubicích, kde korelační koeficient 

dosahuje hodnoty R=0,88, viz. příloha 16. Toto je způsobeno velmi silnou vazbou mezi 

roky 2009 a 2011, kdy se po zásahu krize začala postupně nezaměstnanost snižovat a 

objem přepravených cestujících naopak zvyšovat. Tento fakt se ale změnil v roce 2012, 

kdy se počet nezaměstnaných opět začal zvyšovat, zatím co počet pasažérů, který prošel 

Pardubickým letištěm, zaznamenal doposud největší expanzi, mezi lety 2011 a 2013 došlo 

k nárůstu cestujících o více než 290 %. Velmi vysoký korelační koeficient je také na letišti 

v Ostravě, R=0,8, viz příloha 15. Hodnoty na Ostravském letišti jsou z dlouhodobého 

hlediska lépe porovnatelné, než v Pardubicích. V grafu na obr. 13 můžeme vidět, že křivky 

vyjadřující objem přepravených cestujících a počet nezaměstnaných mají velmi podobný 

průběh. V obou případech je zřejmé, že se situace začala zlepšovat v roce 2005, spolu se 

stále snižující se nezaměstnaností se objem přepravených cestujících až do roku 2008 

neustále zvyšoval, v důsledku hospodářské krize se pak nezaměstnanost začala zvyšovat a 

objemy přepravených cestujících snižovat. Tento trend pokračoval až do konce 

sledovaného období. K neustálému zvyšování nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

dochází díky vysokému zaměření na strojírenský a těžební průmysl. Velké množství 

podniků, které jsou na těžký průmysl zaměřeny, prochází v posledních letech silnou 

restrukturalizací, některé podniky jsou částečně, nebo dokonce úplně uzavírány. Velmi 

vysokou závislost lze pozorovat na letišti v Karlových Varech od roku 2006. Letiště 
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v Karlových Varech a Katowicích patří k letištím, kde vztah mezi porovnávanými 

proměnnými není velmi výrazný ale i tak lze souvislost mezi objemem cestujících a 

nezaměstnaností najít. Např. na Karlovarském letišti jde vidět jasná závislost mezi roky 

2007 a 2011, kdy při klesající zaměstnanosti roste objem přepravených cestujících a 

naopak. Hodnotu korelačního koeficientu zkreslují data z let 2002 – 2006.  

 

Obr. 13 Meziroční srovnání vývoje nezaměstnanosti v MS kraji a objemu přepravených cestujících na letišti 

OSTRAVA[Zdroj: vlastní] 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení analýzy demografického a 

sociologického rozvrstvení obyvatelstva a faktorů, které mají vliv na objem letecké 

přepravy. Analýza byla zaměřena na regionální letiště v Brně, Ostravě, Pardubicích, 

Karlových Varech a Katowicích. První polovina práce má čtenáři přiblížit infrastrukturu 

letecké dopravy v České republice. Je zde popsán rozdíl mezi letištěm v Praze a 

regionálními letišti, které se významnou měrou podílejí na rozvoji krajů. Velká pozornost 

je věnována obecným faktorům, které situaci na letišti ovlivňují, především pak poptávce, 

nabídce a vztahem mezi leteckou dopravou a ekonomickou situací v dané oblasti.  

Podstatná část práce je věnována samotnému analytickému zpracování dat, kde 

bylo hlavním úkolem zjistit, jak věk obyvatelstva a jejich životní úroveň ovlivňuje objemy 

přepravených cestujících v daném kraji. Ačkoliv je současné stárnutí populace považováno 

do budoucna za nepříznivé kvůli neustále se zvyšujícím nákladům na péči a zvyšujícím se 

nákladům na sociální zabezpečení, v cestovním ruchu jsou senioři vítaným segmentem, 

neboť zájem o cestování mezi lidmi staršími 65 let neustále roste.  

Ze statistického pozorování dále vyplývá, že prvním, zlomovým okamžikem 

v pozitivním slova smyslu, byl vstup České republiky do Evropské unie. Členství bylo 

žádaným a očekávaným cílem země i přes obavy ze zvýšení zaměstnanosti, zdražení či 

zpomalení ekonomického růstu. Obavy byly zbytečné, neboť HDP, průměrná mzda a 

zaměstnanost neustále rostla, čímž se zvyšoval zájem také v oblasti letecké dopravy. 

Letiště se těšila neustálému nárůstu přepravovaných cestujících. Pozitivní situace se začala 

měnit v roce 2008. Druhým zlomovým okamžikem, tentokráte negativním, je začátek 

globální finanční krize v ČR. Následek hospodářské krize znamenal okamžité snížení 

zájmu o leteckou přepravu. Některá letiště zvládla svým přístupem překonat kritický rok 

2009 a začala se opět šplhat vzhůru, např. letišti v Ostravě se to ale doposud nepodařilo. 

To, že se ekonomická situace velmi silně odráží do letecké dopravy, dokazuje vysoký 

korelační koeficient, který se u všech sledovaných letišť v případě srovnání HDP a objemu 

přepravených cestujících pohyboval mezi 83% a 95%. Ten samý případ je zaznamenán 

také u zaměstnanosti obyvatelstva.  

Samotná analytická zpracování byla provedena v prostředí MS EXCEL. V práci 

jsou aplikovány metody jednoduché popisné statistiky a jednoduché regresní a korelační 
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analýzy v součinnosti s kontingenčními tabulkami a kontingenčními grafy. Většina 

výsledků byla zpracována do grafické podoby. Celkem bylo vytvořeno více než 60 grafů. 

V bakalářské práci je proto prezentována pouze jejich část, která je považována za 

nejzajímavější. Datová základna, ze které byla data zpracovávána, vychází z několika 

oficiálních zdrojů, v důsledku čehož bylo časově náročné data vyhledat a importovat 

potřebné údaje, které bylo dále potřeba integrovat do vhodných datových matic, sjednotit 

formátování a datové typy. Problém představoval rovněž fakt, že každý poskytovatel data 

zpracovává odlišnými metodami, proto se v některých případech jednotlivé hodnoty dost 

výrazně lišily.  

Výsledné regresní modely lze využít pro tvorbu simulačních dynamických 

modelů např. v prostředí Powersim Studia, zjištěné korelační koeficienty pak mohou 

sloužit k seřízení parametrů simulačních dynamických modelů.  
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