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Abstrakt: Pandémia Covid-19 ovplyvnila celý svet a tiež letecký priemysel. Na niekoľko týždňov bola prerušená 
letecká doprava. Obnovenie letovej prevádzky sprevádzalo množstvo hygienických opatrení, aby sa zabránilo 
ďalšiemu šíreniu vyššie uvedeného vírusu. Šíreniu vírusu môžeme zabrániť aj znížením počtu cestujúcich na palube 
lietadla. Toto obmedzenie má však priamy vplyv na faktor vyťaženia a teda na ziskovosť leteckej spoločnosti. V 
tomto článku sme sa zamerali na prepočet rôznych scenárov pokiaľ ide o súčasné obmedzenie počtu cestujúcich na 
palube lietadla a vypočítali sme zmenu cien leteckej dopravy s ohľadom na náklady a tieto obmedzenia. Jednotlivé 
scenáre buď kopírujú obmedzenie počtu cestujúcich na palube a teda cena je priamo úmerná tomuto zníženiu alebo 
jednotlivé scenáre fungujú s obmedzeným počtom cestujúcich na palube ale cena za dopravu sa inverzne zvyšuje tak, 
že letecký dopravca pokrýva náklady na let. Výsledky týchto výpočtov ukazujú rozpätie medzi cenami v rôznych 
scenároch. V člnku taktiež navrhujeme najlepší možný scenár pre výpočet ceny letenky. 
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1. Úvod 

Pandemická situácia spôsobená Covid-19 ovplyvnila letecký priemysel. Sezónnosť v Európe je najväčšia medzi 
svetovými regiónmi, a preto je európsky región pandémiou ovplyvnený viac ako ktorýkoľvek iný región na svete. 
Geopolitický vplyv priamo ovplyvňuje účinnosť leteckého priemyslu. Krajiny po celom svete majú vlastné 
prostriedky a pravidlá boja proti pandémii a mnoho krajín na začiatku zrušilo medzinárodné lety. Kritická je tiež 
situácia na palube lietadla, kde niekoľko štúdií ukázalo, že cirkulácia vzduchu na palube pomáha šíriť vírus. Touto 
témou sa zaoberali viacerí autori v článku riziká a príležitosti v procese meškania letu uviedli, že meškanie letu 
predstavuje bežný problém v každodennej praxi letovej prevádzky. Dôsledkom meškania letu môže byť riziko, ktoré 
predstavuje finančné straty, nespokojnosť cestujúcich, časové straty, stratu dobrého mena a zlé obchodné vzťahy. Ak 
letecká spoločnosť tento problém nevyrieši okamžite, spôsobí to ďalšie problémy [1,10]. Technologický pokrok 
nestačí na zníženie negatívnych dopadov lietania a je potrebná zmena správania ale napríklad rozhodnutia ponechať 
staršie lietadlá v prevádzke tiež spomalili úsilie leteckých spoločností o zníženie emisií skleníkových plynov [2,3]. 
Ostatní autori sledovali konkrétne trasy a cenovú politiku konkrétneho letu počas referenčného obdobia. Vo svojej 
štúdii predstavili vývoj ceny na uvedených linkách počas referenčného obdobia [4,5]. Autori v minulosti tiež 
hodnotili nízkonákladových dopravcov a ich vplyv v určených regiónoch alebo na celom svete. Ich vplyv na cenovú 
politiku bol a stále je značný, ale ich produkt sa líši od produktu, ktorý ponúkajú klasický letecký dopravcovia [6,7]. 
Viacerí autori opisovali aj ďalšie aspekty, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú vývoj leteckej dopravy v rôznych 
odvetviach. Môžeme vyvodiť záver, že nielen pandémia ovplyvňuje vývoj, ale aj inovatívne činnosti v tejto oblasti 
menia súčasnú perspektívu leteckej dopravy po celom svete technológií, ako sú UAV [8,9]. Modelovanie a simulácia 
sú užitočné nástroje používané na popis niekoľkých rôznych možných scenárov v leteckom priemysle. Môžeme 
modelovať a simulovať vplyv vybraných premenných na cenu letenky [11,12]. Výhody európskych svetových miest a 
priestorová polarizácia liberalizácie leteckej dopravy spočívajú v tom, že autori uskutočnili vedecký výskum vplyvu 
liberalizácie leteckej dopravy v Európskej únii [13,14]. Vplyv diferenciácie leteckých spoločností na stanovenie 
marginálnych nákladov na letiskách Spojeného kráľovstva Stanovovanie cien letísk je hlavnou otázkou v 
medzinárodných dopravných politikách, ktoré majú tendenciu podporovať cenové schémy založené na marginálnych 
prevádzkových nákladoch [15,16]. Vplyv konkurencie na medzinárodné stratégie získavania zdrojov v sektore 
služieb, kde autori uviedli, že rastúci význam odvetvia služieb a medzinárodného obchodu so službami viedol k 
zvýšeniu konkurencie v sektore služieb [17,18]. Autori uviedli v modeli voľby správania cestujúcich pri meškaní letu 
na základe dynamického referenčného bodu, kde toto oneskorenie letu bolo vždy predmetom záujmu vedcov, ale v 
predchádzajúcich štúdiách sa diskutovalo len málo o voľbe správania cestujúcich po meškaní letu a je potrebné 
zhromažďovať informácie o rozhodnutiach cestujúcich [19]. 

2. Metodológia 

Pre výpočet jednotlivých scenárov ekonomického porovnania cien dopravy sme si zvolili linku Bratislava - 
Dublin. Typom lietadla na výpočet je Airbus A 319 s kapacitou 156 cestujúcich a rozdelením iba do 1 triedy. Na 
výpočet jednotlivých nákladových položiek sme použili dostupné informácie o type lietadla a zároveň sme porovnali 
naše cenové rozpätie so skutočnými leteckými spoločnosťami tak, aby sa náš odhad čo najviac priblížil skutočným 
cenám, ktoré používajú letecké spoločnosti vyššie uvedenej leteckej spoločnosti . 

Vypočítané náklady na let: 

• Lietadlo 2 467 € 

• Posádka 836 € 

• Údržba 2 827 € 

• Poistenie 649 € 

• Palivo 4 893 € 

• Navigačné poplatky 1 559 € 

• Letiskové poplatky 4 000 € 
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• Osádka za diéty 205 € 

• Režijné náklady 1 555 € 

• Celkové náklady 19 001 € 

 

Celkové náklady na let sme vypočítali na 19 001 eur. Celkové náklady nám určili základ pre vytvorenie 
cenového rozpätia pre danú leteckú spoločnosť. V základnom scenári sme vypočítali bod zlomu pri 61% faktore 
zaťaženia. Potom sme zo základného scenára odvodili a vypočítali ďalšie scenáre ovplyvnené zmenou počtu 
cestujúcich na palube lietadla. 

Obrázok 1. Cena letenky 

 

Obrázok 1 zobrazuje vypočítané cenové rozpätie lístka podľa faktora vyťaženia. Tento výpočet nám poskytuje 
základňu pre ďalšie výpočty, ktoré sme vykonali neskôr. Zisk pri 100% faktore vyťaženia bol stanovený na 26 348 €. 

3. Výsledky 

Cena letenky je základným a určujúcim faktorom ziskovosti leteckej spoločnosti. Po vyčíslení nákladov na let 
urobí letecká spoločnosť cenové rozpätie a určí cenu za každý blok sedadiel v lietadle. Cena postupne stúpa k bodu, 
až kým nedosiahneme bod zvratu. V tomto okamihu sa náklady rovnajú predaju leteniek. Od tohto okamihu cena 
rastie výraznejším tempom a umožňuje leteckej spoločnosti dosiahnuť zisk. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. Priemerný výnos bez aplikácie zmien v cene letenky podľa load factoru 
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Obrázok 2 popisuje štyri rôzne scenáre obmedzenia počtu cestujúcich na palube lietadla. Scenár 1 sa 

prepočítava na obsadenie klasickým lietadlom bez obmedzení, a je preto základom pre ďalšie výpočty. Scenár 2 
popisuje nižšiu ziskovosť pri predaji jednotlivých blokov. Cena sa nemení, kapacita lietadla sa mení na 80% pôvodnej 
kapacity. Scenár 3 popisuje rovnakú situáciu ako scenár 2, ale so znížením kapacity na 60% pôvodnej kapacity 
lietadla. Scenár 4 tiež popisuje rovnakú situáciu ako scenáre 2 a 3, ale so znížením kapacity o 50% v porovnaní s 
pôvodnou kapacitou lietadla. Pokles predaja je výrazný a letecká spoločnosť musí reagovať v prípade zníženia počtu 
cestujúcich na palube. Pokles výnosov je taký výrazný, že obmedzenie počtu cestujúcich na 80% pôvodnej kapacity 
lietadla zníži príjmy natoľko, že výsledná suma pokryje iba náklady na let. 

Obrázok 3. Priamo úmerné zmeny cien leteniek ku kapacitným obmedzeniam 

 
Obrázok 3 opisuje priamo úmerné zvýšenie ceny letenky s obmedzeným počtom cestujúcich na palube lietadla. 

Scenár 1 opäť popisuje základnú situáciu, keď počet cestujúcich na palube nie je obmedzený. Scenár 5 poukazuje na 
zvýšenie ceny letenky priamo úmerne so znížením počtu cestujúcich na palube na 80% pôvodnej kapacity. Cena sa v 
tomto scenári zvýšila o 1,25-násobok pôvodnej ceny. Zvýšenie ceny o túto hodnotu viedlo k rovnakým celkovým 
predajom ako v scenári 1. Scenár 6, rovnako ako scenár 5, poukazuje na zvýšenie ceny letenky priamo úmerne so 
znížením počtu cestujúcich na palube. V scenári 6 sme bolo zníženie počtu cestujúcich na palube na 60% v porovnaní 
s pôvodnou kapacitou lietadla. Cena letenky sa zvýšila o 1,66-násobok pôvodnej ceny letenky, takže dostaneme 
rovnaké celkové príjmy ako v scenári 1. Scenár 7, rovnako ako v predchádzajúcich scenároch, poukazuje na zvýšenie 
ceny letenky v dôsledku zníženého počtu cestujúcich na palube . V tomto scenári sme znížili počet cestujúcich na 
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50% v porovnaní s pôvodnou kapacitou lietadla. Zvýšili sme cenu letenky o dvojnásobok pôvodnej ceny, aby sme 
dosiahli rovnaký predaj ako v scenári 1. 

Rastúce ceny priamo úmerné znižovaniu počtu ľudí na palube majú svoje klady aj zápory. Pozitívne je, že cena 
rastie priamo úmerne a letecký dopravca nestráca zisk z leteckej spoločnosti. Nevýhodou je, že takéto zvýšenie cien je 
z pohľadu zákazníka príliš vysoké a môže mať za následok zníženie dopytu po doprave. Letecký dopravca by mal 
hľadať kompromis medzi cenou letenky a ziskom z leteckej spoločnosti, najmä v čase, keď je výrazne ohrozený 
peňažný tok leteckého dopravcu. 

 

Obrázok 4. Nepriamo úmerné zmeny cien leteniek ku kapacitným obmedzeniam 

 

Obrázok 4 popisuje nepriamo úmerné zmeny cien leteniek v porovnaní so znížením počtu cestujúcich na palube 
lietadla. Scenár 1 je východiskovým bodom pre odvodenie ďalších výpočtov a popisuje ceny leteniek bezo zmien. 
Scenár 8 popisuje zmenu cien leteniek v dôsledku zníženia počtu cestujúcich na palube na 80%. Cena letenky sa 
inverzne zvýšila o 1,1-násobok pôvodnej ceny. Táto zmena by mala za následok čiastočné zníženie tržieb z predaja, 
ale zároveň by cena nestúpla príliš rýchlo. Scenár 9 popisuje zmenu cien leteniek v dôsledku obmedzenia počtu 
cestujúcich na palube lietadla na 60% pôvodnej kapacity. Cena lenetky sa zvýšila nepriamo úmerne k 1,3-násobku 
pôvodnej ceny. Scenár 10, rovnako ako predchádzajúce scenáre, popisuje zmenu ceny letenky v dôsledku zníženia 
počtu osôb na palube lietadla na 50% v porovnaní s pôvodnou kapacitou. Cena je nepriamo úmerná a predstavuje 
1,44-násobok pôvodnej ceny. V scenári 10 si zároveň letecký dopravca zvolí kompromis medzi cenami a výnosmi, 
pretože pri 100% load factore by jeho výnosy pokryli náklady na let. 

4. Diskusia 

V prípade zníženia počtu cestujúcich na palube má letecký dopravca niekoľko možností riešenia situácie, a teda 
zníženia dopadu hygienických opatrení na spoločnosť. Jednou z možností je priamo úmerná zmena cien leteniek s 
cieľom znížiť počet cestujúcich na palube. Cena letenky však v tomto prípade bude mnohonásobne vyššia ako bežná 
cena a dopravcovi hrozí riziko zníženého dopytu z dôvodu vysokej ceny letenky. Druhou možnosťou je zmena cien 
leteniek nepriamo úmerná zmene počtu cestujúcich na palube lietadla. Letecký dopravca tak bude udržiavať ceny na 
čo najnižšej úrovni a neohrozí dopyt natoľko, akoby upravoval ceny priamo úmerne so znížením počtu cestujúcich. 
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Obrázok 4. Porovnanie priamo a nepriamo úmerných zmien v cenách leteniek ku kapacitným obmedzeniam 

 
Obrázok 5 zobrazuje rozdiely medzi cenami leteniek v jednotlivých blokoch pre dve použité metódy. Priamo 

úmerné zvýšenie cien v scenári 5,6,7 má za následok tržby, ktoré by pri 100% load factore bol vždy rovnaké bez 
ohľadu na to, ako by sa zmenili obmedzenia počtu cestujúcich na palube lietadla. Zvyšovanie cien nepriamou úmerou 
v scenári 8,9,10 vedie k mienenejšiemu zvyšovaniu cien leteniek, ktoré by malo za následok lepšiu stimuláciu dopytu. 
Pri priamom porovnaní medzi scenárom 5 a 8 obmedzením počtu cestujúcich na 80% pôvodnej kapacity je zrejmé, že 
rozdiel medzi jednotlivými cenami v blokoch nie je taký veľký. Porovnaním scenárov 6 a 9 vidíme, že zmena počtu 
cestujúcich na palube lietadla v porovnaní s pôvodnou kapacitou už má výrazný vplyv na cenu. Celkový priemerný 
rozdiel medzi cenami leteniek je na úrovni 52,50 €. Pri priamom porovnaní medzi scenárom 7 a 10 si môžeme 
všimnúť, že rozdiel v cenách lístkov v jednotlivých blokoch je značný so zvyšujúcim sa koeficientom vyťaženia a pri 
load factore 90 - 100%  je 142 €. Celkový priemerný rozdiel medzi cenami leteniek je 81,60 €. 

5. Záver 

Pandémia Covid - 19 významne ovplyvnila a naďalej ovplyvňuje každodennú funkčnosť leteckej dopravy.  
V našom výskume sme sa zamerali na vytvorenie rôznych scenárov, ako by mala letecká spoločnosť postupovať pri 
zmene cien letov z dôvodu možného zníženia počtu cestujúcich na palube lietadla. Obmedzenie počtu cestujúcich na 
palube lietadla môže mať za následok zníženie výnosov z predaja leteniek, a preto je potrebné zvoliť správnu 
stratégiu postupu, aby cena letenky nebola pre cestujúcich príliš vysoká a neatraktívna, ale aby aspoň pokryla náklady 
na let. 

V článku sme predstavili niekoľko možností, ako môže letecký dopravca postupovať a reagovať na túto 
konkrétnu situáciu. Letecký dopravca nemusí meniť ceny leteniek, ale sám riskuje vysoké straty. Priamo úmerná 
zmena ceny letenky, ak by sa obmedzil počet cestujúcich na palube lietadla, je najvýnosnejšia z hľadiska predaja, ale 
nesie so sebou riziko, že ceny budú pre zákazníkov príliš vysoké a neatraktívne. Nepriamo úmerné zvýšenie cien 
leteniek v dôsledku obmedzenia počtu cestujúcich na palube lietadla je kompromisom medzi nákladmi a výnosmi 
leteckej spoločnosti. Počas pandémie Covid-19 je pre leteckého dopravcu dôležité zabezpečiť pozitívny cashflow v 
spoločnosti a nepriamo úmerné zvyšovanie cien leteniek je jedným z možných riešení. 
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