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Střední stav obyvatelstva v roce 2016

Celkově jde o úbytek 700 obyvatel/rok• Náš kraj se podílí na celkovém počtu obyvatel ČR 

5,22%

• Střední stav od roku 2011 klesl o 0,5 % (pokles o 

2.873 obyvatel)
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Podíl populace v ekonomicky aktivním věku 

(15–64) v KHK v roce 2016

• Průměrný věk v roce 2016 je 42,7 let (od 2011 se prodloužil o 1,2 roku) ; se Zlínským krajem jsme 

nejstarší kraj v ČR.   (V ČR je průměrný věk 42 let.)

• Index stáří dosahuje nejvyšších hodnot: 132, v ČR je tato hodnota 120,7

• Index ekonomické závislosti v Královéhradeckém kraji činí 67, v ČR je tento index 63







Královéhradecký kraj má nejmenší podíl produktivních 
obyvatel a naopak největší podíl poproduktivní 
populace v porovnání s ostatními kraji. 

Patříme mezi nejstarší kraje z hlediska průměrného věku 
obyvatel. 

Predikuje se další pokles produktivní populace a nárůst 
poproduktivní populace.







Stupeň vzdělání 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Střední vzdělání s VL - E, H 167 738 783 467 629 442 515 470 487 521

Střední odborné vzdělání s MZ a 

odborným výcvikem - M, L/0 155 354 507 1011 805 826 746 810 762

Gymnaziální vzdělání 4-leté - K/4 29 53 33 51 33 32 27 32 14

Gymnaziální vzdělání 6-leté - K/6 15 1 4 2 17 4 20

Gymnaziální vzdělání 8-leté - K/8 73 69 60 67 88

Nástavbové studium - L/5 117 180 235 335 298 269 166 259 193 203

Vyšší odborné vzdělání - N 149 92 113 125 158 169 132 139 147 129

celkem 433 1194 1538 1482 2148 1795 1742 1718 1740 1737



• podíl počtu nezaměstnaných 

absolventů (UoZ) škol 

v Královéhradeckém kraji (bez 

ohledu na to, v kterém kraji ČR jsou 

evidování na ÚP) k počtu absolventů, 

kteří ukončili studium na středních 

školách v Královéhradeckém 

kraji.. 

• Hodnota vyjadřuje, kolik procent 

absolventů zůstane bez 

zaměstnání.

• Absolvent jako uchazeč o 

zaměstnání (UoZ): UoZ evidovaný na 

Úřadu práce (UP) podle místa jeho 

trvalého bydliště k určitému datu a 

doba od úspěšného ukončení studia 

nepřekročila dva roky. 



 Královéhradecký kraj je           
7. kraj v počtu absolventůVŠ

 V grafech nejsou tři největší 
kraje: Praha, Jihomoravský a 
Moravskoslezký

 Pokles počtu absolventů mezi 
roky 2011 a 2017 činil 26 %   
tj. z 3,0 tis. na 2,2 tis



Rozložení počtu studentůVŠ s bydlištěm v KHK po ČR v roce 2016:

• Nejvíce studentů z KHK studuje v Praze, následuje náš 

kraj,   poté Pardubický a Jihomoravský    

Bilance pohybu za studiem v KHK

• výrazný podíl vyjíždějících i dojíždějících studentů
• v našem kraji více studentů bydlí, než studuje i s 

dojíždějícími studenty. Je otázka, zda dojíždějící 

studenti se vrátí/zůstanou v místě studia.



ve srovnání s ĆR máme větší podíl obyvatel bez vzdělání 
a se základním vzděláním a menší počet vysokoškoláků

většina vysokoškoláků z kraje odchází studovat            
do jiných krajů

V kraji je největší zájem ve středním vzdělávání o obory s 
maturitní zkouškou (46,5 % žáků), obory s výučním listem 
(22,5 %), víceletá gymnázia (17,9 %) a čtyřletá gymnázia 
(10,8 %)





HDP na obyvatele nás řadí na 5. místo mezi kraji a od 
roku 2011 vzrostl o 18 %.

 Největšího podílu dosahují následující odvětví: 
průmysl, těžba a dobývání (zejména zpracovatelský 
průmysl); veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a 
sociální péče; obchod, doprava, ubytování a pohostinství. 

Klíčovým odvětvím v Královéhradeckém kraji je 
automobilový průmysl. 

Náš kraj dosáhl největšího nárůstu tvorby hrubého 
fixního kapitálu v letech 2011-2016 (47,8%), roste význam 
reinvestic.



Největší vzestup 2011-2016: 

• zpracovatelský průmysl (vzrostl o 10.000)

• Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových 

vozidel (růst o 4.000)

• Administrativní odvětví o 3.000 a zdravotní a sociální 

péče

Největší pokles 2011-2016: 

• stavebnictví o 6.500 méně
• Doprava a skladování o 3.000 méně
• Ubytování, stravování a pohostinství o 2.000 méně
• Vzdělávání i kultura zaznamenal pokles







ČR

2014 2015 2016 2017 2017

Zákonodárci a řídící pracovníci 5,14 3,28 3,88 2,96 2,45

Specialisté 5,91 3,15 2,37 1,31 1,23

Techničtí a odborní pracovníci  4,68 2,75 2,02 1,21 1,76

Úředníci 23,49 11,28 10,15 5,68 6,09

Pracovníci ve službách a prodeji 8,40 4,29 3,18 2,05 2,71

Kvalif ikovaní pracovníci v zemědělství, 

lesnictví a rybářství 36,49 10,54 5,71 2,76 2,17

Řemeslníci a opraváři 7,56 2,67 1,21 0,60 0,95

Obsluha strojů a zařízení, montéři 5,29 2,31 1,23 0,56 0,66

Pomocní a nekvalif ikovaní pracovníci 17,66 6,40 3,45 2,14 2,27

Uchazeči o zaměstnání na 1 VPM
Královéhradecký kraj









 V kraji bohužel převažuje ekonomicky neaktivní populace 
nad ekonomicky aktivní, což je obráceně než u ČR. 

 Nejvíce osob u nás pracuje ve zpracovatelském průmyslu 
(32,6 %: 86 tis – v ČR 27%), velkoobchod, maloobchod a opravy 
motorových vozidel, administrativní a podpůrně činnosti, 
zdravotní a sociální péče. 

 V letech 2011 – 2016 zaznamenal největší nárůst zpracovatelský 
průmysl, největší pokles stavebnictví, doprava a skladování. 

 Průměrné mzdy jsou v kraji nižší než v ČR, s výjimkou 
pomocných a nekvalifikovaných pracovníků.

Cizinci na trhu práce tvoří 5,6 % (15 tis – Polsko, Slovensko, 
Ukrajina, Rumundsko).
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