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1 Úvod 
 

Letní semestr akademického roku 2009/2010 jsem strávila studiem ve 

Španělsku, ve městě Zaragoza, v rámci programu Erasmus. Tento pobyt mě 

inspiroval v mnoha směrech. Jedním z nich byl objev nadčasové formy veřejné 

dopravy formou jízdních kol. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést výzkum užití 

této služby a zvážit, zda by bylo vhodné ji aplikovat na Ostravu. 

Cílem mé diplomové práce tedy je porovnaní interkulturních rozdílů v užívání 

služby BiZi ve Španělsku a v České republice, konkrétně v Zaragoze a Ostravě. 

V rámci výzkumu provedeného v obou městech bude nejdříve zkoumáno, jak 

obyvatelé využívají jízdních kol obecně jako prostředek městské dopravy. Konkrétně 

budou analyzovány a porovnávány důvody volby právě tohoto typu dopravy a 

frekvence využití v daných městech. Dále budou hledány motivy, které by přesvědčili 

k užívání kol ty, již tak prozatím nečiní. Kromě zmíněného budou také hodnoceny 

podmínky uzpůsobení měst pro jízdní kola. Jelikož v městě Zaragoza služba BiZi 

funguje od roku 2008, bude zjišťována znalost této služby, její užití a hodnocení 

spokojenosti s ní. Oproti tomu pro Ostravu je služba zcela nová a neznámá, a proto 

bude zkoumáno, jaký názor zastávají obyvatelé města. Zda by byla pro Ostravu 

vhodná a mohla přispět ke zlepšení čistoty města, snadnější a rychlejší dopravě po 

městě atd.  Zda by oni osobně tuto službu využili, kolik by byli ochotni za ni platit či 

kde by bylo nejvhodnější umístit parkoviště kol.  

Pro naplnění cíle mé práce bude nejdříve proveden sběr sekundárních dat, 

pro získání co nejvíce informací o obou městech a o tom, jak služba v zahraničí 

funguje. Tyto informace budou prezentovány v kapitole 2 nazvané Charakteristika 

prostředí služby. Dále bude provedena studie konceptů mezinárodního marketingu a 

teorie dopravních služeb, aby bylo porozuměno vlastnostem služeb a jejich 

marketingovému mixu a dále specifikám interkulturního marketingu. Veškeré důležité 

zjištění budou zaznamenány v kapitole 3. Jakmile budou získána všechna potřebná 

teoretická data, sestaví se dotazníky a provedou se samotné výzkumy, jejichž 

metodika bude popsána v kapitole číslo 4.  

Výsledkem mých výzkumů by mělo být porovnání dat získaných v rozdílných 

oblastech, zjištění spokojenosti se službou v Zaragoze a získání názorů obyvatel 

Ostravy, na základě nichž budou vytvořeny návrhy a doporučení parametrů této 

služby pro Ostravu. 
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2 Charakteristika prostředí služby BiZi  
V rámci kapitoly nazvané Charakteristika prostředí služby BiZi jsou 

prezentovány podrobné informace o zkoumaných městech a službě získané pomocí 

sběru sekundárních dat. Zabýváme se charakteristikou měst, abychom si přiblížili 

nejenom prostředí služby, ale i charakter obyvatelstva tvořící základní soubor 

výzkumu. V této kapitole je také blíže představována služba, která je pro český trh 

neznámá a dosud zde neexistuje, a proto je vysvětlen princip jejího užívání a další 

parametry jako je například cena, způsob registrace, vlastnosti a vybavení kol atd. 

 

2.1 Charakteristika města Ostrava   

Ostrava je označována jako město s řadou přívlastků, souvisejících s jeho 

průmyslovou historií: Ostrava – ocelové srdce republiky, Černá Ostrava, Ostrava – 

město horníků.1 

Pro vznik Ostravy v podobě dnešního velkoměsta je zásadní druhá polovina 19. a 

celé 20. století, avšak založena byla již v 8. století. Ostrava je především 

průmyslovou aglomerací. V minulosti převládala těžba černého uhlí a hutnictví. 

Poslední uhlí na území města bylo vytěženo v roce 1994 – tím skončila jedna etapa 

historie města. Dnes je hospodářství postaveno na hutnictví a strojírenství a na 

postupně se rozvíjejících službách (IT, vývojová centra). V posledních letech byly 

vybudovány dvě průmyslové zóny (Hrabová, Mošnov). Dominující je hutnická 

společnost  ArcelorMittal zpracovávající surové železo a ocel. Ostrava je známá také 

produkcí piva Ostravar. 

 

 

2.1.1 Geografické prostředí 

Ostrava leží na severovýchodě České republiky a je hlavním městem 

Moravskoslezského kraje. Svou rozlohou 214 km² ji označuje jako druhé největší 

město České republiky. Nachází se 10 km od hranic s Polskem a 50 km od 

slovenské hranice, 360 km východně od Prahy a 310 km severně od Vídně. Tato 

poloha vede k vysoké etnické i kulturní rozmanitosti města.  

                                                 
1 Není – li řečeno jinak zdroje této kapitoly jsou : [ 20, 21, 22, 24,39]  
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Obr. 2.1 Zobrazení Moravskoslezského kraje 

 

 

Zdroj [23] 

 

Díky umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s 

průměrnou nadmořskou výškou 210 m n. m., která svědčí řadě druhů fauny a flóry 

typických pro střední Evropu. Proti jiným regionům se také liší určitými zvláštnostmi, 

způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 

podmínkami Ostravské pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, vlhkými léty a 

mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2 °C (leden: −1,2 °C, červenec: 

23,5 °C) s ročním průměrem srážek kolem 580 mm.  Ostrava leží na soutoku čtyř řek 

Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny.  

 

Ostrava se dělí na 23 městských obvodů. Jejich rozmístění zobrazuje 

obrázek 4.2. Mezi největší patří: Ostrava – Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Slezská Ostrava. Ostravské městské části Poruba a Ostrava-Jih jsou svou 

charakteristikou lidnaté obvody sídlištního typu. Tradiční městská zástavba převládá 

v centru Ostravy. 

Obvody jako Plesná, Polanka, Krásné Pole, Proskovice, Třebovice, Lhotka, 

Petřkovice, Nová a Stará Bělá jsou typické klidnější části s vilovou zástavbou. S 

výjimkou Třebovic se jedná o okrajové městské části. Hustota zalidnění je 

1457 obyvatel na km². Ze severu na jih (Antošovice až Nová Bělá) měří Ostrava 

20,5 km, z východu na západ (Radvanice až Krásné Pole) 20,1 km. Délka místních 

komunikací činí 828 km. Sídlem magistrátu je Nová radnice nacházející se 

v Moravské Ostravě. 



 

8 
 

 Obr. 2.1 Zobrazení městských částí Ostravy 

 

 

Zdroj [24] 

 

2.1.2 Sociálně- kulturní prostředí 

Struktura obyvatelstva 

Dle údajů ČSÚ je počet obyvatel Ostravy k březnu roku 2011 stanoven na 

310 464, což jej řadí na třetí místo nejlidnatějších měst České republiky. Celá 

ostravská aglomerace sčítá 796 000 obyvatel. Moravskoslezský kraj, do kterého 

Ostrava náležela populačně k nejsilnějšímu kraji České republiky, to se však v roce 

2009 změnilo z důvodu velkého migračního úbytku a kraj tak klesl o dvě místa na 

třetí pozici o celkovém počtu 1 243 tisíc osob. Ostrava se považuje za přirozené 

kulturní i vzdělávací centrum regionu a převažuje zde relativně mladé složení 

obyvatelstva, jehož nejsilnější zastoupení tvoří lidé kolem třicátého roku, tedy 

generace narozených v sedmdesátých letech 20. století, kteří se značnou mírou 

podílejí na vysokém přirozeném přírůstku. I přesto zde však převládá evropský trend 

stárnutí obyvatelstva. Ostrava je považována za národnostně homogenní město, ale 

je zde zastoupeno poměrně pestré složení národnostních menšin – Slováci, Poláci, 

Vietnamci, Ukrajinci a Rusové. Celkem v oblasti žije 9110 cizinců.  
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Školská soustava a úroveň vzdělání  

V Ostravě se nacházejí dvě univerzity, Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava2 a Ostravská univerzita, a jedna soukromá vysoká škola, které 

dohromady vzdělávají ročně asi 37 000 studentů. Dle výsledků Sčítání lidu v roce 

2001 dosahuje úroveň vzdělání v Moravskoslezském kraji následujících hodnot: 25,2 

% základní, 38,7 % střední, 23,4 % plné střední s maturitou, 3,1 % vyšší odborné, 

7,8 % vysokoškolské, 0,5 % bez vzdělání a u 1,3 % nebylo zjištěno 

 

Kulturní hodnoty a tradice 

Češi se vždy řadili a řadí mezi kulturní a vzdělané národy Evropy a světa. Je 

to výsledek dlouhodobé duševní a umělecké činnosti v průběhu společensko – 

historického vývoje, přenášeného z generace na generaci. 

 

.Z celkového rozpočtu města se investuje 8 % na kulturu, což tvoří 600 000 Kč 

ročně. V Ostravě je více než čtyřicet pravidelných festivalů a akcí jak kulturních tak 

sportovních. jedním s nejznámějších je například hudební festival Colours of Ostrava.  

 

V Ostravě existuje 37 galerií. Historicky nejstarší je Galerie výtvarného umění 

se sídlem v Domě umění, která spravuje významné sbírky českého i světového 

umění 19. a 20. století i díla regionálních umělců.  

Historii města dokumentují expozice a výstavy Ostravského muzea. Hornické 

muzeum OKD a Národní kulturní památka Důl Michal mapují vývoj hornictví na 

Ostravsku.  

Národní divadlo moravskoslezské patří ke čtyřsouborovým divadlům. Ve dvou 

budovách - v Divadle Antonína Dvořáka a Divadle Jiřího Myrona - působí opera, 

činohra, balet a opereta. Dalšími turistickými cíli jsou Zoologická zahrada Ostrava 

(350 000 návštěvníků ročně, významná část přijíždí z Polska) nebo v rámci České 

republiky výjimečný klastr husté sítě klubů a restauračních zařízení v lokalitě ulice 

Stodolní. 

 

                                                 
2
 Dále už jen VŠB-TU Ostrava 
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2.1.3 Ekonomické prostředí 

Meziroční změna HDP v České republice k 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 

úrovně 1,2 %. Míra nezaměstnanosti v České republice na konci roku 2011 nabývá 

hodnot 8,6 %, Ostrava je na tom ještě hůř, 11,7 %, což představuje asi 12 uchazečů 

na jedno pracovní místo. Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice je 

24 089 Kč, v Ostravě opět o něco nižší, 23 158 Kč. Náklady na bydlení 

v Moravskoslezském kraji tvoří 18,3 % čistých peněžních příjmů. 

 

2.1.4 Doprava 

 Od roku 2009 je Ostrava napojena na dálnici D47 – Via Moravica, a tak došlo 

k dálničnímu propojení Ostravy s Olomoucí, Brnem a Prahou.  

Poblíž Ostravy ve vzdálenosti 20 km se nachází mezinárodní letiště Leoš Janáček. 

Železniční trať umožňuje přímé spojení do Vídně, Prahy, Bratislavy, Budapešti, 

Varšavy a Krakova.  

Dopravu po městě zajišťuje Dopravní podnik města Ostravy a to formou 

tramvají, trolejbusů a autobusů. Tramvaje začaly jezdit v Ostravě v roce 1894, kdy 

byl zahájen provoz parní tramvaje, postupně byly tramvaje elektrifikovány a jejich 

tratě rozšiřovány. V současné době patří ostravská tramvajová doprava k 

nejmodernějším v České republice.  

 

Město v současné době řeší zahušťování centra města automobily a hledá 

nové systémy, které optimalizují dopravní proud a sníží smog v ovzduší. Jedním 

z kroků, které měly motivovat obyvatelstvo k nižšímu používání automobilu, bylo 

zavedení bezplatné jízdenky MHD v době zvýšeného množství polétavého prachu 

v ovzduší neboli akce SMOG3. Tato akce však nebyla zcela efektivní a proto byla 

zrušena. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Viz tištěná publikace číslo  2 a 6. 
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 2.2 Charakteristika města Zaragoza  

Město4 se ctí tituly jako velmi ušlechtilý, oddaný, hrdinský a prospěšný, které 

obdrželo v době války o nezávislost proti Napoleonské armádě. Neslo původní název 

Colonia Ceasaraugusta, jelikož bylo založeno Římany v roce 12 až 24 př. n. l. 

Později se přejmenovala na Salduie a nakonec ji Arabové překřtili na Saragusta. 

Roku 1118 jej dobylo křesťanské království Aragón a z města se stalo hlavní město 

tohoto království.  

Zaragoza je ve Španělsku čtvrtým největším městem z pohledu ekonomické 

aktivity. Dominuje zde především průmysl, nejvíce automobilový představovaný 

společností Opel. Vyrábí se také například elektrospotřebiče, papír, motory a pivo 

Ambar. 

2.2.1 Geografické prostředí 

Město Zaragoza je hlavním městem autonomního společenství Aragonie a 

provincie Zaragoza. Aragonie se skládá celkem ze tří provincií, kromě Zaragozy je to 

ještě Huesca a Teruel. Zaragoza má velmi výhodnou polohu, jelikož je spojujícím 

komunikačním a logistickým bodem mezi Madridem a Barcelonou, Valencií a 

Bilbaem ve vzdálenosti asi 300 km od každého z nich. Tento 300 kilometrový okruh 

kolem Zaragozy totiž tvoří 80 % celkového bohatství Španělska.  

Obr. 2.3 Zobrazení Aragonského autonomního společenství 

                               

Zdroj [28] 

                                                 
4 Není – li řečeno jinak zdroje této kapitoly jsou : [30, 31, 32, 33] 
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Rozloha města je 973,78 km². Protéká jím řeka Ebro se dvěma přítoky Huerva 

a Gallego. Nachází se v pouštním údolí přecházející místy v mírné stepi a lesy. 

Převládá zde kontinentální středomořské klima s horkými léty při průměrných 

teplotách kolem 35°C, častokrát dokonce přesahující 40°C, a mrazivými zimami, kdy 

se teplota pohybuje kolem 0°C. Tyto extrémy způsobuje vliv řeky Ebro. Roční 

průměrné srážky jsou velmi nízké, za to je však pro Zaragozu typický častý silný vítr 

přicházející ze severu v průměrné rychlosti 19 km/h.  

Město Zaragoza má 12 městských částí neboli okresů, každé z nich se ještě 

dělí na několik menších částí. Každý okres spravují samostatné správní orgány. 

Obr. 2.4 Zobrazení městských částí Zaragozy 

 

Zdroj [26] 

 

2.2.2 Sociálně- kulturní prostředí  

Struktura obyvatelstva 

Autonomní společenství Aragonie celkem čítá 1 347 095 obyvatel, z toho 

v provincii Zaragoza žije 970 313. Hlavní město této provincie a zároveň 

autonomního společenství Aragonie, Zaragoza, obývá téměř 700 000 obyvatel, což ji 

řadí na páté největší město země. Hustota zalidnění města je 693,3 obyvatel/km², 

oproti tomu hustota zalidnění celé provincie je pouhých 56,17 obyvatel/km², z toho je 

jasně znatelné, že většina obyvatel žije právě ve městě. Největší boom růstu 

obyvatel zažila Zaragoza v 60. – 80. letech, kdy se počet zdvojnásobil z původních 
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300 na 600 tisíc obyvatel. Ale i tak nadále roste. Lidé se sem stěhují za prací a 

studiem z okolních oblastí. Z celkového počtu obyvatel Zaragozy je 15,5 % cizinců a 

to především z Rumunska, Kolumbie a Ekvádoru, Maroka, Senegalu, Číny a Ruska. 

Struktura obyvatelstva je mladá, celých 19 % obyvatel tvoří mladí lidé ve věku 15-

29let. 

 

Školská soustava a úroveň vzdělání  

Ústředním vzdělávacím centrem celé Aragonie je Universidad de Zaragoza, 

která má své fakulty a centra rozmístěné po celém autonomním území, ale 

především ve městě Zaragoza, na které studuje celkem 30 792 studentů. Existuje 

zde také soukromá vysoká škola San Jorge, která vzdělává 748 studentů.  

Z mládeže Zaragozy, která již opustila vzdělávací systém, 6,5 % nedosáhlo žádného 

stupně vzdělání, 17,5 % dokončili povinnou školní docházku,  40 %  má 

středoškolské vzdělání a 33 % vysokoškolské.   

 

Kulturní hodnoty a tradice 

Zaragoza je proslulá svým folklórem, místní gastronomií i památkami. V roce 

2008 se tu dokonce konala světová výstava Expo 2008 o vodě a udržitelnosti 

rozvoje. V roce 2014 se tu má konat výstava o květinách “Květinové 

Expo“. Zaragoza také kandiduje na Evropské hlavní město kultury v roce 2016 a 

v roce 2022 by ráda pořádala zimní olympijské hry. Nedaleké Pyreneje totiž nabízejí 

nejlepší španělská lyžařská střediska.  

Velmi tradiční pro zemi obecně jsou slavné býčí zápasy. 

Mezi nejvýznamnější památky ve městě patří  Basílica del Pilar, katedrála La 

Seo Cathedral a palác Aljafería Palace. Tyto památky jsou v rámci Mudéjarské 

architektury v Aragonii zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO 

V Zaragoze však najdete i římské památky, mezi které patří např. římské divadlo 

Cesaraugusta či římské hradby. Zaragoza je ale i město moderní architektury. Té 

vévodí určitě pavilon Expa 2008, metropolitní vodní park, budova Torre del Agua či 

most Third Millenium Bridge. 
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2.2.3 Ekonomické prostředí 

K oživení hospodářských aktivit ve městě došlo v roce 2009, kdy tento efekt 

byl spojen s výstavou Expo v roce 2008. Příznivě se vyvíjel především faktor bydlení 

a turistický ruch. V současné době vykazuje znaky zpomalení růstu. Z důvodu 

hospodářské krize vykazoval růst HDP negativních hodnot až do roku 2010. Ke konci 

roku 2011 se udržuje na hranici pozitivních, avšak nízkých 0,8 %. 

Nezaměstnanost dosahuje ve Španělsku velmi vysokých hodnot, na konci 

roku 2011 vykazuje 21,6 % obyvatel bez práce s predikcemi ještě většího růstu 

nezaměstnanosti v roce 2012. V porovnání s celým státem je však na tom Zaragoza 

o něco lépe, na konci roku 2011 nabývá hodnot 16,8 %. 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Španělsku, a podobně v Zaragoze, tvoří 

1876€, což je v přepočtu asi 46 900 Kč (násobeno kurzem 25Kč/EUR) 

 

2.2.4 Doprava 

Zaragoza je napojena dálnicí na Barcelonu, Madrid, Bilbao, Huescu, Teruel i 

Valencii. Stejně i pomocí železničních tratí, dokonce má vysokorychlostní vlakové 

spojení do Madridu a Barcelony, kdy překoná vzdálenost 300 km za pouhých 90 

minut pomocí linky AVE.  

V Zaragoze se nachází letiště, které provozuje především nízkonákladové lety 

společnosti Ryanair například do Milána, Londýna, Bruselu atd. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje 47 linek autobusů společnosti TUZSA. 

Od roku 2009 započala výstavba tramvajových kolejí. Celkový projekt výstavby tvoří 

tři tramvajové linky. V dubnu roku 2011 byla zprovozněna první část linie 1 o délce 

12,8 km spojující sídliště Valdespartera s centrem města. Druhá část této linie se 

zatím staví a měla by být dokončena v roce 2013. Finalizace celkového projektu je 

plánována na rok 2015.  

Od roku 2008 disponuje Zaragoza systémem městské dopravy pomocí 

zapůjčování jízdních kol nazvaným BiZi, který podrobně popisuje následující kapitola. 
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2.3 Charakteristika služby   

Službou BiZi je míněno zapůjčování veřejných nebo dalo by se také říci 

veřejně dostupných jízdních kol k přepravě po městě5. Jde o revoluční způsob 

dopravy, který nejen šetří životní prostředí snížením automobilů na cestách, ale také 

dopravu zjednodušuje a usnadňuje.  

Tento projekt má velkou budoucnost a již od roku 1995 funguje v různých 

částech světa. Prvním městem, ve kterém byl tento způsob přepravy zaveden, byla 

Kodaň, hlavní a největší město Dánska. V rámci Evropy následoval Mnichov, 

Helsinky, Berlín, Vídeň, Lyon, Paříž, Řím, Milán, Londýn, Brusel a další. Ve světě 

slaví úspěch zejména v USA, Austrálii, Číně a mezi jinými také v Brazílii. V Zaragoze 

služba vznikla v roce 2008 jako projekt přípravy města na světoznámou mezinárodní 

výstavu Expo 2008. 

V tomtéž roce zahájili užívání veřejných kol také obyvatelé Krakova. Ve 

Španělsku je tato služba používána také v Barceloně a Seville.  

O zavedení tohoto projektu zvažuje v České republice například Hradec 

Králové. Tento návrh zavedla do svého volebního programu Strana svobodných 

občanů: Naše priorita města bude další rozvoj cyklostezek a celkové zvýšení 

bezpečnosti cyklistů na hradeckých silnicích. Jako perspektivní se nám zdá do 

budoucna podpora vybudování systému stojanů na pronajímatelná kola, tak jak to 

známe z jiných evropských měst. Zasadíme se ale, aby tento systém fungoval na 

tržní bázi. [27] 

 

2.3.1 Princip služby BiZi 

Funguje na principu sdílení jízdních kol jako prostředku veřejné dopravy po 

městě. Jízdní kola a jejich parkoviště jsou rozmístěny v dostatečném množství 

v různých lokalitách města, tak aby umožnily rychlou, snadnou a praktickou dopravu 

z jednoho místa na druhé. Služba prezentuje myšlenku, že s  jízdním kolem se 

dostanete kamkoli chcete bez hluku a smogu. 

Každé město nazývá tuto službu jiným způsobem, tak aby byl co nejlépe 

vystihující pro daný kraj a řeč, ale myšlenka projektu je vždy stejná. Zaragoza 

                                                 
5 Není – li řečeno jinak zdroje této kapitoly jsou : [29, 30, 34, 35, 36 a 37] 
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používá zkratku BiZi, což vychází ze španělského slova Bicicleta neboli jízdní kolo, 

zkrácené na Bici a záměna c za velké Z představující město Zaragoza. 

Postupné zvyšování počtu stanovišť probíhalo od svého počátku v několika 

fázích. Na konci roku 2008 disponovalo město Zaragoza třiceti parkovišti o celkovém 

počtu 350 jízdních kol. Jejím cílem bylo dosáhnout na konci roku 2009 sto stanovišť 

s celkovým počtem 1000 kol k zapůjčení.  Tento cíl již byl dosažen a službu aktuálně 

využívá 30 000 Zaragozanů. Dalších 15 000 obyvatel města je již zaregistrovaných a 

vedených na čekacím listě.  

  Zájem o službu předčil veškeré očekávání. Ale aby systém plně a správně 

fungoval, není možné vyhovět všem registracím okamžitě. Zvyšovat počet uživatelů 

je možné vždy ekvivalentně s výstavbou nových parkovišť. Čekací doba tedy závisí 

na nových výstavbách. Často se stává, že registrovaný čeká až jeden rok na 

obdržení karty. Štěstí měli včasní zájemci, protože prvních 6000 obdrželo kartu ihned 

a dokonce se slevou. Pravidlo stále platí, tedy kdo se dřív registruje, dřív kartu 

dostává a může se začít po městě přepravovat pomocí zapůjčeného kola.  

Využití služby roste neuvěřitelným způsobem. V květnu roku 2010 dosáhlo 

10 000 užití denně, tzn. 10 užití denně na jedno kolo.  

Přesné rozmístěný parkovišť přibližuje mapa Zaragozy s body označenými 

písmenem B v červeném pozadí, která prezentuje celkový počet 100 stanovišť a 

označuje lokality, kde je možné kolo vyzvednout nebo zanechat.(viz Příloha č. 1) 

 Jak lze vidět z názorného obrázku pokrytí stanovišť v městě Zaragoza je 

poměrně husté a na zvyšování počtu se stále pracuje. Je možné dopravu kombinovat 

i s jinými dopravními prostředky, a tak je zajištěn pohyb po celém městě bez 

omezení.  

 

Zásady užití 

- Užití kola se limituje na dobu dvou hodin a jeho překročení je pokutováno 3€ 

za každou další následující hodinu.  

- Uživatel, který během roku (či zakoupeného krátkodobého období) limit třikrát 

překročí, je automaticky vyřazen z evidence uživatelů. 

- V případě, že se kolo nevrátí na jakékoliv stanoviště do 24 hodin, společnost 

naúčtuje poplatek 200€ na účet uživatele. 
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- Uživateli vzniká registrováním povinnost nosit kartu během užití kola stále při 

sobě bez možnosti přenosu na jinou osobu. 

- Uživatel je absolutně zodpovědný za zapůjčené kolo od momentu uvolnění ze 

stojanu do doby korektního vrácení. 

- V případě, že se stojan zaplní, terminál automaticky informuje o nejbližším 

volném stanovišti a zajišťuje tak možnost kolo v pořádku vrátit. 

- Jízda na kole BiZi je povolena jen po cyklistických stezkách s respektováním 

stejných pravidel provozu platných pro všechna ostatní jízdní kola. Pro více 

informací slouží internetová adresa. [29]  

- V momentě vyndání kola ze stojanu má uživatel povinnost zkontrolovat 

správnost fungování brzd a všech ostatních částí kola a upravit si sedátko na 

míru. V případě, že jakákoliv součást kola neodpovídá podmínkám 

bezpečného fungování, je povinen kolo ihned vrátit do stojanu a zapůjčit si 

jiné.  

- Není povoleno užívat této služby osobám mladším 16- ti let. 

- Není povoleno kola převážet v ostatních prostředcích hromadné dopravy, 

(autobus, vlakem, atd.) 

- Kola je možné zaparkovat jen ve stanovištích určených pro BiZi. 

 

2.3.2 Parametry služby BiZi 

 

Vybavení a vlastnosti kola 

Jak vlastně kolo vypadá, můžeme vidět v příloze číslo 3. Design kola je pohodlný 

a praktický, jelikož má široká a nastavitelná řídítka, regulovatelné sedátko a 

přehazovačku se třemi převody. Navíc je v kole instalován automatický systém 

nočního osvětlení a protiskluzové pedály, které umožňují jezdit na kole bezpečně za 

jakéhokoliv počasí. Opravdu pohodlnou přepravu zajišťuje také přední košík, kde lze 

odložit tašku, kabelku či cokoliv jiného, co by bránilo v jízdě. Kolo obsahuje i 

nalepené telefonní číslo pro informace a rady (902 319931). 
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Cena služby 

V následujících tabulkách číslo 2.1 a 2.2. je možno vidět cenu jízdného. Zákazník 

si předplatí jízdné na rok a poté využívá jízdní kolo zdarma v případě, že nepřekročí 

třicetiminutový limit pro užití. Stejně to platí i v případě krátkodobé jízdenky. 

 

Tabulka 2.1 Roční jízdenka 

 

Sazba za rok 25 € 

PRVNÍCH 30 MINUT ZDARMA 
 
Každých dalších 30 minut 

(platné do 2 hodin užití) 

0,50 € 

Pokuta po překročení 2 hodin užití 3 €/hodina 

 
 
Tabulka 2.2 Krátkodobá jízdenka 

 

Sazba 5 € za každé 3 dny 

PRVNÍCH 30 MINUT ZDARMA 
 
Každých dalších 30 minut 

(platné do 2 hodin užití) 

0,50 € 

Pokuta po překročení 2 hodin 3 €/hodina 

 

Způsob registrace služby BiZi 

Registrace probíhá přes internet a to na celý rok (od ledna do prosince). 

Jedná se tedy o roční předplatné služby. Po správném vyplnění obdrží žadatel na 

uvedenou adresu všechny potřebné informace k užívání a především kartu, která je 

registrovaná konkrétně na daného uživatele. Musí být vyplněno: jméno, adresa, číslo 

občanského průkazu, číslo účtu a další. Pomocí této speciální čipové karty je možné 

půjčit si kolo z jakéhokoli stanoviště. Každé kolo má své sériové číslo. Přiložením 

karty k terminálu stanoviště se na obrazovce zobrazí číslo kola, které se uvolní ze 

stojanu a stejným způsobem se i vrací, tedy vložením kola do volného stojanu a 

přiložením čipové karty k terminálu. Rozsvícení zeleného světla nad kolem 
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signalizuje správné zaparkování. Kdo přesně a v jakou konkrétní dobu kolo používá, 

se přehledně zaznamenává a mapuje. Stojany na kola zobrazuje příloha číslo 1.  

Je možné se registrovat i na kratší období, jak znázorňuje předchozí tabulka, 

ale tento způsob je nutné provést pomocí telefonu. Další postup je již stejný. 

Služba funguje 365 dní v roce v následujících časových intervalech: 

Pondělí až čtvrtek:     6:00 - 24:00 

Pátek:     6:00 - 01:00 

Sobota:     8:00 - 01:00 

Neděle a svátky:    8:00 - 24:00 

 

 

Správa a provoz služby 

Společnost zodpovědná za správu, provoz a údržbu služby BiZi v Zaragoze se 

nazývá Clear Channel. Na výstavbu 100 stanovišť, výrobu a uvedení k provozu 1000 

jízdních kol a jejich údržbu, a také výstavbu a úpravu cyklistických cest bylo 

investováno 54 000 000€. Celý tento projekt byl financován z místního státního 

investičního  fondu města Zaragoza (Fondo Estatal de Inversión Local – FEIL). 
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3. Teoretická východiska interkulturního 

marketingu 

 

3.1 Koncepce mezinárodního marketingu 

 „Mezinárodní marketing je podnikatelská filosofie zaměření na uspokojování 

potřeb a přání zákazníků na mezinárodních trzích.  Cílem mezinárodní marketingové 

strategie je vytvářet maximální hodnotu pro firemní partnery díky optimalizaci 

firemních zdrojů a vyhledávání podnikatelských příležitostí na mezinárodních trzích.“ 

(Machková, 2009, s. 13) 

  

Dříve než se zaměřím na jednotlivé koncepce mezinárodního marketingu6, 

objasním základní rozdíly mezi tuzemským a mezinárodním marketingem. I když 

v současné době dochází ke stírání těchto rozdílů díky vlivu internacionalizace a 

globalizace, stále existují v obou koncepcích odlišnosti, které musí firmy při volbě své 

marketingové strategie brát v úvahu. 

 

Základní faktory odlišující mezinárodní marketing od tuzemského 

• Sociální a kulturní odlišnosti a jejich vliv na chování a rozhodování 

spotřebitelů. 

• Odlišnosti v obchodních jednáních v průmyslovém prostředí. 

• Jazykové bariéry a nutnost znát jazyk jednotlivých zemí. 

• Legislativní předpisy, které upravují podnikání zahraničních subjektů. 

• Práce v cizím prostředí a odlišný životní styl. 

• Převládající snaha upřednostňování tuzemských výrobků a výrobců, 

zejména ve vyspělých zemích. 

• Problémy při výzkumu zahraničních trhů. Pouze relativní vypovídací 

schopnost marketingového výzkumu v zahraničí v oblasti získávání 

primárních i sekundárních dat. 

• Vliv profesionální lobby ze strany místních podniků na rozhodování 

vlády a místních správ s cílem zabránit vstupu konkurence na daný trh. 

                                                 
6 Není-li řečeno jinak, vycházím v kapitole 3.1 ze zdrojů literatury číslo [10 a 18] 
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• Nutnost adaptace marketingového mixu na daný trh. 

• Potenciální dosah cca 190 zemí 

 

Některé z těchto odlišností jsou podrobněji rozebírány v kapitole 3.2. 

 

 V praxi se uplatňují tři základní koncepce mezinárodního marketingu: vývozní 

marketing (export marketing), globální marketing (global marketing) a interkulturní 

marketing (intercultural marketing).  

 

Vývozní marketing 

Podstatou vývozního marketingu je snaha podniků adaptovat obchodní politiku 

na podmínky zahraničního trhu. Jedná se o nejnižší stupeň mezinárodního 

marketingu, který realizují podniky začínající rozvíjet své marketingové aktivity přes 

národní hranice a postupně vstupují na zahraniční trhy. Tuto koncepci využívají 

zpravidla malé a střední podniky, jež nemají velké finanční prostředky ani dostatek 

zkušeností s mezinárodním podnikáním. Obvykle se nejedná o podniky vyvážející 

výrobky s vysokou přidanou hodnotou, nýbrž o běžné výrobky, jež mají na trhu 

velkou konkurenci. Podnik si většinou vybírá malé trhy, kde není takový zájem 

velkých firem a pro tyto trhy svou nabídku adaptují poptávce každého trhu či tržního 

segmentu.  

Při této koncepci podnik zpravidla volí nepříliš vzdálené trhy, mnohdy se jedná 

o sousední země. Malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji nejvíce exportují do 

Slovenska a Polska.7 V Čechách se zase většina podniků soustředí na export do 

Německa. 

 

Globální marketing 

Globální koncepce je založena na standardizovaném marketingovém mixu 

používaného ve světovém měřítku. Globální marketing je výsledkem vzniku a vývoje 

nadnárodních společností, které jsou charakterizovány působením v mnoha zemích 

světa a mívají mezinárodně složený management. Hlavní úlohou globálního 

marketingu je nalezení stejného typu výrobku uplatnitelného na světovém trhu. Tento 

výrobek poté nabízejí stejnému okruhu zákazníků na všech trzích.  

                                                 
7
  Viz výzkum MSP v Moravskoslezském kraji zabývajícím se zahraničním obchodem v roce 1997-2002  [19] 
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Předpoklady globální koncepce 

• Na světovém trhu dochází k homogenizaci potřeb i chování zákazníků. 

• Spotřebitelé upřednostňují průměrně kvalitní výrobky za přijatelné ceny. 

• Velkosériová výroba umožňuje snížení nákladů a výsledným efektem je 

tzv. úspora z rozsahu. 

 

Podmínkou pro realizaci globální marketingové koncepce je existence 

dostatečně velkých homogenních segmentů, které sdílí obdobné potřeby. Velké 

multinacionální firmy používají nové moderní trendy v komunikaci, kterým je sdílení 

společných hodnot a tudíž mohou oslovovat obrovské množství spotřebitelů na 

celém světě. K těmto moderním komunikačním prostředků patří zejména internet a 

satelitní televize.  

Globální marketingová koncepce má však své slabé stránky. Jednou z nich je 

nerespektování sociálně-kulturních odlišností ve zvyklostech spotřebitelů. Dalšími 

nedostatky jsou nemožnost rychlých reakcí na změny trhu a aktivit konkurence. 

 

Interkulturní marketing 

 Hlavní používanou koncepcí moderního mezinárodního marketingu je právě 

interkulturní marketing. Tato koncepce nezavrhuje globální výrobky a služby, 

nicméně si uvědomuje, že spotřebitelské chování se na různých trzích odlišuje 

především z důvodu vlivu sociálně kulturních faktorů. Interkulturní marketing na rozdíl 

od globálního standardizuje pouze výrobní postupy, avšak výrobky jsou 

kompletovány až podle potřeb zahraničního trhu. Jedná se tedy o spojení 

standardizace a adaptace, tak, aby bylo co nejlépe vyhověno přáním a potřebám 

zahraničních spotřebitelů. Nejlepší charakteristikou interkulturního marketingu je dle 

Vaštíkové (2009) pravidlo: „Think global, act local“, což by se dalo volně přeložit 

jako: „Myslet globálně, jednat lokálně“. 

 

Adaptace interkulturního marketingu 

• Výrobková politika (úprava chuti, barvy, velikosti balení, atd.) 

• Značková politika (výběr vhodné značky pro cílový trh) 

• Cenová politika (zohlednění kupní síly obyvatelstva, zhodnocení 

cenové hladiny konkurenčních tuzemských výrobců atd.) 



 

23 
 

• Distribuční politika (přizpůsobení otevírací doby místním zvyklostem, 

přizpůsobení sortimentu) 

• Komunikační politika (účinkování tuzemských osobností v reklamách, 

místní charitativní aktivity, překlad sloganů, atd.) 

 

Adaptace na každou zemi zvlášť by byla velmi náročná a nákladná, a tak se 

používá rozdělení do tzv. sociálně-kulturních zón. Tato koncepce dělení vychází 

z předpokladu, že lze identifikovat určité geografické zóny, u kterých se projevují 

obdobné sociálně-kulturní faktory, a tak je možné na tyto zóny použít jednotný 

marketingový přístup. Země uvnitř zón se shodují nebo velmi podobají například 

v těchto kritériích: hodnotový systém, jazyková příbuznost, spotřební a nákupní 

zvyklosti, pracovní režim, citlivost spotřebitelů na ceny a další. 

J. C. Usunier ve své knize Commerce entre cultures dělí země Evropy do 

následujících zón: skandinávské země, anglosaské země, západní Evropa, 

Středozemí, střední Evropa, pobaltské země, slovanské země, východní Evropa a 

jihovýchodní Evropa. 

V rámci mé diplomové práci jsou porovnány interkulturní rozdíly v užívání 

služby BiZi mezi Zaragozou (Španělsko) a Ostravou (Česká republika), jedná se tedy 

o zóny Středozemí a střední Evropa. 

 

Středozemí: 

- Španělsko 

- Portugalsko 

- Řecko 

Itálie 

  

Střední Evropa: 

- ČR 

- Slovensko 

- Polsko 

- Maďarsko 

- Slovinsko 

 

 

Koncepce sociálně-kulturní podmíněnosti mezinárodního podnikání vysvětluje 

například vztah evropských zemí k ekologii či preferenci barev (zóna Středozemí 

upřednostňuje barevné odstíny a veselé barvy). Firmy, které používají tuto koncepci, 

si obvykle vyberou jednu ze zemí zóny a v té si ověří správnost přístupu. Díky 

získaným zkušenostem pak mohou bez velkého rizika expandovat i do dalších zemí 

zóny a zvolit shodné marketingové nástroje. 
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3.2 Kultura a kulturní rozdíly 

Kultura je souhrnem znalostí, hodnot, ideálů, víry, umění, zvyků, jazyka a 

dalších atributů jako například přístup k času, postoj k práci, rituálů, slavností a 

dalších. (Štrach,2009, s. 9) 

 

Podle Štracha (2009) je kultura založená na hodnotách a demonstrovaná 

praktikami jedinců společenství. Hodnoty představují silné bipolární emoce, na 

základě nichž rozlišujeme například mezi módním a nevkusným, zábavným a 

nudným, hezkým a škaredým či dobrým a zlým. Praktiky ukazují konkrétní chování 

jedinců jako například způsob pozdravu čí oblékání. Kulturní hodnoty získáváme 

výchovou v dětství, oproti tomu kulturní praktiky si osvojujeme především později 

kontaktem s okolím. Proto jsou kulturní hodnoty považovány za mnohem více stabilní 

než kulturní praktiky, které lze snáze přizpůsobit aktuální situaci.  

 

Dimenze kultury8 

Za jednoho z nejznámějších badatelů národních kultur je považován 

holandský profesor organizační antropologie a mezinárodního managementu Geert 

Hofsted. Na základě jeho průkopnické studie provedené v letech 1968 a 1972 ve 

společnosti IBM na vzorku 116 000 zaměstnanců pracujících ve čtyřiceti zemích 

světa byly identifikovány původně čtyři univerzální kulturní dimenze: Rozpětí moci, 

Individualismus/Kolektivismus, Maskulinita/Femininita a Vyhýbání se nejistotě.  

Původní výzkum nezahrnoval data o Československu. Později byl seznam dimenzí 

rozšířen dalším výzkumem provedeným v  třiadvaceti zemích světa Kanaďanem 

Michaelem Bondem o pátou dimenzi: Časová orientace. Všech pět dimenzí je 

bipolárních a mohou nabývat hodnot v rozmezí 0 - 100 bodů.  

Jelikož se v mé diplomové práci zabývám interkulturními rozdíly služby 

v Zaragoze a Ostravě, vybrala jsem z dat Hofstedova výzkumu indexy pro Českou 

republiku9 a Španělsko, které zachycuje následující tabulka. 

 

  

 

 
                                                 
8 Pro definování dimenzí kultury bylo čerpáno především ze zdrojů: Průcha (2007), Štrach (2009) a http://www.businessinfo.cz/ 
9 Dále jen ČR 
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Tabulka 3.1 Indexy vybraných zemí 

 

Dimeze kultury Španělsko Česko 
Rozpětí moci 57 57 
Individualismus 51 58 
Maskulinita 42 57 
Vyhýbání se nejistotě 86 74 
Časová orientace 19 13 

Zdroj [38] 

 

Rozpětí moci (Power distance-PDI) 

 Znázorňuje rozsah, v jakém členové institucí a organizací v zemi akceptují a 

očekávají nerovnoměrné rozdělení moci uvnitř společnosti. V závislosti na stupni 

rozpětí moci hodnotí členové vztah mezi nadřízeným a podřízeným. Tento index 

vyšel pro obě země zcela shodně ve výši 57 bodů, tedy někde mezi dvěma extrémy 

s tendencí k vyššímu rozpětí moci. Což představuje pro výše postavené větší 

privilegia a kontrolu nad svými podřízenými. 

 

Individulismus (Individualism-IDV) 

I když by se rozdíl v indexech mezi ČR a Španělskem mohl zdát nízký, dle 

Hofstedova vymezení dimenzí je Španělsko bráno jako země spíše kolektivní, jelikož 

dosahuje z celé Evropy (kromě Portugalska) nejnižšího stupně individualismu. 

Občané ČR jsou oproti tomu charakterizováni jako společenství individualistické, u 

nichž se očekává, že každý občan odpovídá především sám za sebe a svou nejbližší 

rodinu. Obyvatelé kolektivních společenství jsou již od narození integrováni do 

silných a soudržných skupin a práce v týmu je samozřejmostí. 

 

Maskulinita/Femininita (MAS) 

Tato dimenze popisuje, zda v daném státě převládají hodnoty asociované 

s mužskou rolí (asertivita, výkon, úspěch, soutěživost) nebo spíše s ženskou rolí 

(skromnost, solidarita, prosazování kvality života, hledání kompromisů). 

V maskulinních společnostech jako je do jisté míry i ČR se sociální role muže a ženy 

výrazně oddělují. Extrémní případem maskulinity je motto: „Žijeme, abychom 

pracovali.“ Děti jsou vychovávány k ambicióznosti a ke snaze prosadit se. Ve 

Španělsku převažuje femininní společenství, což znamená, že se mužské a ženské 
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role překrývají a od obou se očekává společná snaha o zvýšení kvality života s 

mottem: „Pracujeme, abychom žili.“ 

 

Vyhýbání se nejistotě (Uncertainity avoidance-UAI) 

Definuje se jako míra, v jaké se členové dané kultury obávají nejistých či 

neznámých situací. V případě, že je tato míra vysoká, jak to platí u mnou 

pozorovaných zemí, dochází k preferenci strukturovaných situací. Tedy založených 

na jasných pravidlech, zákonech a regulacích. Lidé jsou aktivní, emocionální, 

nepokojní a zaneprázdnění. Jejich život provázejí pocity vnitřní naléhavosti a prožitky 

úzkosti a stresu. Kultury s nízkou mírou obav z nejistoty jsou oproti tomu klidnější až 

lehkovážní. 

 

Časová orientace (Long term orientation-LTO) 

Nízká úroveň dlouhodobé orientace znamená, že se orientujeme spíše na 

krátkodobé cíle a okamžité výsledky. Klade se velký důraz na současnost a minulost 

a respektování tradic. Již méně se soustřeďuje na hospodárnost a budoucí investice, 

jak je tomu v případě dlouhodobé časové orientace.  

 

 Dle výše zmíněné teorie můžeme vydedukovat, že v rámci mnou zkoumaných 

zemí existují zřetelné kulturní rozdíly ve dvou z pěti Hofstedových dimenzí. 

Španělská národní kultura se jeví jako kolektivní a femininní, oproti tomu česká se 

definuje jako kultura individualistická a maskulinní. 

 

 Kulturní aspekty komunikace a obchodní jednání10 

Jelikož mnou analyzovaná služba funguje v kultuře, pro nás jako české 

občany, ne příliš známé, zajímala jsem se také o to, jaké jsou obchodní zvyklosti 

španělského národa. V případě, že by totiž nějaká česká společnost uvažovala o 

zavedení služby k nám, měla by znát i etiku obchodního jednání ve Španělsku a 

naopak.  

Schopnost efektivně komunikovat s cizinci se stává životně důležitou 

dovedností. Jednou z nejdůležitějších částí této dovednosti je zvládnutí jazyků, 

druhou pochopení odlišností, zvyků a obyčejů dané země. 

                                                 
10 Rozdíly v komunikaci a obchodním jednání jsou popisovány dle Gullové (2011) a Světlíka (2001) 
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Španělé jsou lidé velmi společenští, temperamentní a relativně otevření, kteří 

nemají zábrany při navazování kontaktů s cizinci.  

Češi působí na cizince spíše introvertně a rezervovaně a projevují se ve 

vztahu k nim zpočátku nedůvěřivě. 

 

Jak tvrdí Světlík (2001) je nejlepší možnost, jak navázat obchodní kontakty 

a proniknout na španělský trh, osobní setkání s obchodními zástupci firmy. Měli by se 

telefonicky kontaktovat přímo osoby, které jsou k jednání oprávněny a domluvit si 

s nimi schůzku  

Pro český trh taktéž platí osobní kontakt při jednání, avšak zde se doporučuje 

domluvit si schůzku delší dobu dopředu a spíše než konkrétní osobu písemně 

kontaktovat společnost. V dnešní době nejlépe formou mailu, poté případně 

telefonicky. 

Během jednání se u Španělů může projevovat netrpělivost  a dokonce často 

i zvyšování hlasu, což však není znakem zvýšené agresivity, ale projevem jejich 

povahových vlastností. Ve srovnání s námi se vyjadřují více neverbálně, např. 

poplácáváním po zádech, objímáním. Seznamování muže a ženy je dokonce 

doprovázené dvěma polibky na tvář. Španělům příliš nevyhovují týmová jednání, jsou 

spíše individualisté. Pokud jednají týmově, pak vedoucí osobností týmu bývá pevný 

a rozhodný člověk.  

U Čechů je typické, že věnují spoustu času tzv. „zahřívacímu kolu“ tedy 

důkladnějšímu vzájemnému poznávání a emocionálnímu posuzování a až poté se 

začnou chovat přátelsky. U Čechů se často projevuje chybějící sebejistota 

v komunikaci. Oproti tomu jsou však velmi improvizující a flexibilní. Při setkání se 

používá podání ruky, kdy v případě že jednají dvě osoby s rozdílným postavením ať 

už sociálním či profesionálním, podává ruku nejdříve osoba s postavením vyšším. 

Ve Španělsku se při oslovení ani jiné obchodní komunikaci vůbec nepoužívají 

tituly (ing., doc.) tak jako u nás, ale naopak oslovují na základě postavení ve firmě 

například (pane řediteli, zástupce apod.) 

Španělé mají smysl pro hrdost a čestnost a jsou na to pyšní. Zlehčování 

těchto vlastností nebo útoky na ně mohou vést ke zničení vzájemných vztahů. Nelze 

usilovat o okamžité uzavření obchodu, zdůrazňovat spěch a nutit partnera k učinění 
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rychlého rozhodnutí. Každý zahraniční obchodník musí nejprve investovat mnoho 

času a úsilí do získání důvěry. Velmi typická jsou jednání v restauraci u večeře pro 

uvolnění atmosféry. Ta se však ve Španělsku od našich zvyklostí velmi liší, začíná 

kolem 21:00 a končí po půlnoci. 

  

Obchodní jednání v obou zemích probíhá zpravidla v mateřském jazyce, kdy 

se v případě, že jazyk dokonale neovládáte, doporučuje využít služby tlumočníka. 

Jelikož oba národy používají během řeči spoustu neverbální komunikace, je potřeba 

ji pozorně sledovat a snažit se jí porozumět, jelikož ne vše musí být jednoznačně 

řečeno.  

Přístup k času 

Při obchodování nejsou Španělé obvykle přesní v plnění převzatých závazků 

a v dodržování dohodnutých podmínek vyplývajících z uzavřených smluv. Dodací 

termín je většinou chápán jako orientační odhad. Zpoždění či prodlení při placení 

nemusí vždy znamenat nevůli zaplatit, ale skutečnost, že věci odkládají na poslední 

chvíli a na vše mají dost času. Často je nutné plnění závazků připomínat 

a kontrolovat telefonicky či prostřednictvím faxů. S všeobecně známým 

postojem mañana, což může znamenat zítra nebo také nikdy, se sice stále 

setkáváme, ale již méně v rozvíjejících se soukromých či zahraničních firmách. 

Češi mají přístup k času, který se označuje za polychronii. Ta se projevuje 

v běžném osobním i pracovním životě ne příliš vysokým tlakem na dodržování 

časového rozvrhu. Drobná zpoždění jsou víceméně normální a nevyvozují se z něj 

zbytečné postihy. Problémy se řeší až v momentě, kdy jsou skutečně naléhavé, 

potom je na nich pracováno dnem i nocí, aby byl úkol splněn. Vykonává se často 

několik činností najednou. 

 

.  
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3.3. Vlastnosti dopravních služeb 

Definici služeb nejlépe popisují američtí autoři Kotler a Armstrong (2004), kdy 

charakterizují službu jako jakoukoliv činnost nebo výhodu, kterou jedna strana může 

nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. 

Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem  

Pro lepší odlišení služeb od hmotných výrobků je ještě vhodné zmínit definici 

služeb dle Americké marketingové asociace, kterou uvádí Vaštíková (2008, s. 20). 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které 

poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojeny s prodejem výrobku nebo 

jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je- li 

však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ 

Jelikož službu BiZi řadíme do služeb dopravních, můžeme ji ještě blíže 

specifikovat pro účely dopravního marketingu podle Řezníčka (2001, s. 15) jako:  

„Činnost poskytovatele dopravní služby při přemísťování osoby nebo nákladu 

z výchozího do cílového místa.“  

 

Specifika dopravního marketingu 

Řezniček (2001, s. 70) také tvrdí, že: „Dopravní marketing je specifickou 

oblastí marketingu služeb aplikovanou v podmínkách dopravních služeb.“ Obecné 

marketingové teorie jsou shodné a závazné pro všechny typy směnných vztahů, ať 

už se jedná o spotřební nebo průmyslové zboží či služby. Avšak uvnitř každého 

z těchto rozdělení existují různé zvláštnosti a specifika, která vyžadují konkrétní 

marketingové nástroje a jejich rozdílnou aplikaci. Nejinak to platí i pro dopravní 

marketing. 

 

Problematikou dopravního marketingu je nutné se zabývat z těchto z několika 

důvodů. V sektoru dopravy jsou státem uplatňována určitá regulační a jiná omezení, 

což zužuje prostor pro uplatňování marketingových aktivit. Poptávka po prostředcích 

je zpravidla poptávka odvozená a je determinována individuální potřebou cestujících 

nebo výrobní potřebou organizací. Zjednodušeně lze říci: přepravuje se jen tolik, kolik 

se vyprodukuje a cestuje se jen tolik, kolik lidé potřebují. Realizace dopravní služby 

je často propojena s výkony různých druhů dopravy nebo je spojena s ostatními 

službami. 
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Nutnost zvládnutí tzv. dopravních špiček vyvolává potřebu nadbytečné záložní 

kapacity dopravních prostředků, cest a zařízení. Veřejné zásahy do procesu 

poskytování dopravní služby často zatlačují do pozadí zájem o tržní orientaci 

managementu.  

 

Státní regulační nástroje uplatňované v dopravě zahrnují omezení v cenové 

oblasti, kdy stát reguluje ceny dopravného. Dále dohlíží na to, zda je tvorba cest a 

doprava samotná v souladu s životním prostředím, nenarušuje chráněné oblasti, 

přírodní rezervace, vodní zdroje aj. Kontroluje společenské zájmy v souvislosti se 

závazky veřejné služby a v neposlední řadě vydává omezení týkající se dopravy 

samotné. Jako například omezení doby jízdy, zátěže a rychlosti, zákaz nočních jízd 

či ustanovení jízdního řádu. 

 

 Marketingové aktivity v dopravních službách nejvíce ovlivňují čtyři hlavní 

vlastnosti: nehmatatelnost, nedělitelnost, proměnlivost a neskladovatelnost.11 

 

 Nehmatatelnost 

 V důsledku nehmotnosti služeb zákazník obtížně hodnotí konkurující si služby, 

obává se rizika při nákupu služby, klade velký důraz na doporučení od známých a 

osobní zdroje informací. Na rozdíl od výrobků si službu většinou nelze před koupí 

prohlédnout nebo vyzkoušet. Dopravní služby jsou nehmatatelné a musíme mít 

zkušenosti s tím, jak fungují. 

 Kvalitu služeb zákazník pozná, až při uskutečnění nákupu a existuje tedy 

větší nerozhodnost a nejistota při rozhodování o jejím pořízení. Aby se zmírnila 

neurčitost služby je potřeba přesvědčit zákazníka již předem o poskytované kvalitě. 

Tohoto je možné docílit co možná největším zhmotněním, o němž vypovídá rozšíření 

marketingového mixu služeb o materiální prostředí. Společnost nabízející služby by 

se měla snažit o to, aby byly pro zákazníka pochopitelnější, srozumitelnější a mohl 

tedy lépe zhodnotit, zda se nabídka blíží jeho očekávání. V případě dopravní služby 

BiZi tuto potřebu zhmotnění dobře plní webové stránky, které službu a její princip 

důkladné popisují. Zveřejňují také fotografie, které pomáhají představit si, jak se kola 

používají a jak vlastně vypadají. V marketingu služeb hraje velkou roli zdůraznění 

                                                 
11 Pro popis  vlastností služeb bylo použito především následujících  zdrojů: Kotler (2002, Payne (2007)  a Vaštíková (2008) 
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komunikačního mixu zaměřeného na posílení značky, pověsti a image společnosti 

právě z důvodu snahy o překonání popsaných nejistot spojených s nehmotností 

služeb.  

 

Neoddělitelnost  

Další charakteristickou vlastností služby je neoddělitelnost její produkce od 

spotřeby. Probíhají totiž současně. Tím se opět výrazně liší od hmotného zboží, které 

je nejdříve vyrobeno, poté skladováno a distribuováno a teprve pak se spotřebovává. 

Zákazník a poskytovatel služby musí být přítomni na jednom místě a ve stejném 

okamžiku, aby mohlo dojít k realizaci služby. Producenta služby lze v některých 

případech nahradit strojem, tak jako je tomu v případě služby BiZi, tedy jízdního kola. 

I v tomto případě však dochází k neoddělitelné interakci zákazník- producent. 

 Jestliže je služba poskytována osobně, pak je její součástí osoba 

poskytovatele. Stejně tak hraje důležitou roli na celkovém výsledku i samotný 

zákazník, který však zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu poskytování 

služby. Když si zájemce vypůjčí jízdní kolo ke své přepravě, spotřebovává dopravní 

službu v okamžiku její produkce, neúčastní se však již například údržby a čištění kol 

pro další využití nebo na výstavbě cest.  

Rozdíl mezi službou a zbožím je také v prodeji a vývoji, jelikož služba je 

prodána ještě dříve než se vyprodukuje. Karta pro užívání služby BiZi se prodává 

s několika denním nebo dokonce ročním předplatným. Úkolem managementu by 

měla být snaha o oddělení produkce od výroby, zdokonalovaní systémů dodávky 

služby a řízení vztahů producent – zákazník.  

 

Proměnlivost 

Heterogenita služeb souvisí s kvalitou a průběhem poskytování služby. Jak již 

bylo zmíněno, jejími tvůrci jsou lidé, tedy poskytovatelé a zákazníci. Není snadné 

stanovit přesné normy a standardy chování tak, aby bylo dosaženo vždy naprosto 

stejného výsledku. I když v dopravě existují pravidla chování cestujících hromadnou 

dopravou, nikdy nebude jízda na kole BiZi po té samé trase naprosto shodná.  

Kvalita služeb závisí na mnoha faktorech, z nichž ne všechny jsou 

předvídatelné. Ovlivňuje ji měnící se prostředí, ovzduší, teplota, ale i samotná nálada 

uživatele. Proměnlivost služeb má za příčinu, že zákazník si obtížně vybírá mezi 
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konkurencí a musí se často podrobit určitým pravidlům zaručujícím dosažení kvality a 

správného procesu poskytnutí služby. Cestující se často obávají vysoké 

proměnlivosti dopravních služeb, a proto dají na názory referenčních skupin.  

Pro snížení variability služeb musí poskytovatel správně stanovit postupy, 

normy kvality a procesy. Neboť jak tvrdí Vaštíková (2009, s. 70) : „Vynikající úroveň 

služeb zákazníkům by měla být jako uznávaná hodnota pevnou součástí firemní 

kultury a osobním krédem pro každého pracovníka firmy.“  

Dále je vhodné sledovat návrhy a připomínky uživatelů, případně provést 

marketingový výzkum zabývající se spokojeností zákazníka s poskytovanou službou, 

kterým se budu částečně zabývat v praktické části mé práce, tedy kapitole 5.  

 

Pomíjivost 

 Jak tvrdí Payne (2007), nehmotnost služeb vede k tomu, že je nelze 

skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. 

 V dopravních službách nelze najezdit nějakou trasu do zásoby a schovat si ji 

do „skladu“ na jiný den. Jízdní kolo, které není používáno v čase, kdy je nabízeno, 

nelze prodat později. Například špatná kvalita cest nebo jízdního kola, která v době 

zapůjčení povede k tomu, že se uživateli bude špatně řídit, nelze vrátit zpět. Může 

však tuto špatně poskytnutou kvalitu reklamovat a domáhat se vrácení peněz nebo 

slevy z jízdy či jiné kompenzace. Je však nutné podotknout, že reklamování služeb je 

mnohem složitější než u produktů právě z důvodu jejich pomíjivosti v čase. 

Management musí proto přesně stanovit pravidla pro vyřizování stížností. 

 

Neskladovatelnost dopravních služeb vede také k tomu, že v jednom 

okamžiku může být přebytek volných kol anebo naopak žádné k zapůjčení. Právě 

dopravní společnosti se často potýkají s kolísající poptávkou způsobenou dopravní 

špičkou, sezónností a podobně. Na jízdní kola má vliv i špatné počasí. Lidé si půjčují 

kola nejčastěji při přepravě do/ze školy a práce tedy ráno a poté odpoledne a spíše 

v lepším počasí. To znamená, že by mělo být zaručené dostatečné množství 

pokrývající tuto špičku, i když v jiných hodinách/obdobích budou kola naopak 

přebývat.  



 

33 
 

 Existuje několik strategií, které mohou poskytovatelé dopravních služeb použít 

pro dosažení větší rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Jednou z nich je třeba 

snížení cen v době mimo dopravní špičku.  

 

Služby obecně jsou charakteristické také další vlastností, kterou je 

nemožnost jejich vlastnictví. To se projevuje tím, že zákazník zakoupení služby 

získává pouze právo na její poskytnutí. Může tedy použít jízdní kolo jako dopravní 

prostředek a zaparkovat jej na určeném místě, ale nestává se jeho majetkem. Může 

jej užívat pouze po dobu stanovenou podmínkami bez přenesení jakýchkoliv 

vlastnických práv. Spotřebitel však tuto vlastnost může brát jako výhodu, jelikož cena 

za pronájem dopravního prostředku je daleko nižší než náklady na jeho pořízení. 

Nevznikají mu žádné starosti s údržbou ani nemusí řešit otázku, kde kolo zanechat a 

obávat se odcizení. Tyhle všechny záležitosti za něj totiž řeší poskytovatel služby.  

 

 

3.4 Marketingový mix v dopravních službách 

Marketingový mix je významným nástrojem prodeje. Jeho význam spočívá v 

tom, že vytváří vhodný základ pro rozmístění finančních a lidských zdrojů na 

marketingové činnosti, umožňuje analyzovat souvislosti mezi výdaji na uplatňování 

jednotlivých marketingových nástrojů a výnosy z prodeje a usnadňuje komunikaci při 

správném definování jednotlivých prvků. 

  Pro sektor dopravních služeb se využívá modelu „6P“, který představuje 

produkt, cenu, distribuci, podporu prodeje, personál, a proces poskytování 

služeb. Každé z těchto P má ještě několik komponent. Pro stanovení správných 

marketingových nástrojů a zvolení vhodné strategie je nezbytné nalézt nejdůležitější 

a rozhodující kombinaci jednotlivých komponent.  

Pro služby obecně se uplatňuje model 7P, který navíc obsahuje materiální 

prostředí neboli Physical evidence. Pro účely mé diplomové práce bude 

z jednotlivých prvků marketingového mixu blíže popsán pouze produkt, jelikož se i 

praktická část výzkumu zabývá pouze tímto prvkem. 
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3.4.1 Produkt 

Služba je složitý produkt, který můžeme definovat jako soubor hmotných a 

nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální a psychologické užitky nebo 

výhody. Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží, nebo kombinace všech 

tří výstupů. (Vaštíková, 2008) 

 

V moderním marketingu je produkt označován termínem celková nabídka 

zákazníkovi. Většina vědců preferuje tento výraz - nabídka (offering), před 

pojmenováním produkt, jelikož zahrnuje obecnější význam. Služby lze také nazývat 

servisní produkty.  

Za produkt služby BiZi se považuje dopravní služba, která umožňuje 

přemísťování osob z jednoho místa na druhé pomocí jízdního kola danou trasou pro 

cyklisty. Parametry služby Bizi v Zaragoze jsem podrobně rozebrala v kapitole číslo 

2.3. Charakteristika služby. O návrh parametrů pro Ostravu se pokusím na závěr 

práce na základě výzkumu, který budu provádět. 

Služba musí přinášet zákazníkovi užitek, protože to je pravý důvod, proč si ji 

kupuje. Aby byl spokojen s nabídkou, musíme správně stanovit užitkové funkce 

produktu, určit technologii, neboli způsob produkce služby, zajistit očekávánou 

kvalitu, navrhnout název, značku a dodací podmínky.  

Produkt, resp. služba, představuje soustavu hodnot uspokojujících potřeby 

zákazníka. Lidé kupují službu, aby řešili své problémy. Jejich hodnotu měří na 

základě vnímané schopnosti služeb tento požadavek splnit. (Payne, 2007, s. 131) 

 

Značení a diferenciace dopravních služeb 

Značení služeb v sobě zahrnuje kromě klasického odlišení se od jiných 

produktů nebo služeb také schopnost vytváření přidané hodnoty pro zákazníka. 

Napomáhá totiž zhmotnění a vytváření představy o službě v mysli spotřebitelů. 

Značka přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti produktu a vytváření image, má také vliv 

na snížení rizikovosti nákupu. Pomáhá k lepší orientaci zákazníků, kteří pod danou 

značkou očekávají určitou neměnnou a stálou kvalitu. 

Zajímavým poznatkem je skutečnost, že základní produkt představuje 70 % 

veškerých nákladů na službu, ale na celkové image se podílí pouze 30 %, naopak 
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rozšířený produkt tvoří 30 % celkových nákladů, avšak jeho podíl na celkovém image 

je 70 %. Tento fakt poukazuje na důležitost diferenciace a značky služeb.  

 

 

Životní cyklus služby BiZi 

Životní cyklus produktu se obecně dělí na čtyři etapy: zavádění, růst, zralost a 

pokles. Každá z těchto etap obsahuje své charakteristické rysy týkající se nákladů, 

tržeb, respektive ziskovosti, objemu prodejů a jejich tempa růstu měnícího se 

v závislosti na čase. Služba BiZi v Ostravě se nachází ve výzkumné fázi svého 

životního cyklu, tedy ještě před etapou zavádění. Oproti tomu v Zaragoze můžeme 

uvažovat o umístění na křivce životnosti někde mezi etapou růstu a zralostí. V tomto 

období by bylo vhodné použít marketingové strategie zaměřené na zvyšování kvality 

a rozšiřování sortimentu, aby se udržel co nejdéle prudký růst prodeje. 

 

Obr. 3.1. Životní cyklus dopravní služby 

 

 
Zdroj [25] 

 

Vývoj nového produktu 

Za vývoj služby se dá, kromě zcela nového produktu, považovat i ten, který je 

pro organizaci poskytující služby zcela nový, ale který již na trhu existuje. Další 

možnost je existující produkt, který byl upraven pro vstup na nový trh. A to je přesně 

případ, kterým se zabývám ve své práci. Služba BiZi, ať už nazývaná jakkoliv na 

různých zahraničních trzích, ale vždy se stejnou myšlenkou - půjčování si jízdních kol 
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k osobní přepravě, je pro ČR a konkrétně pro Ostravu zcela nová. Hovoříme o 

potenciálním vstupu na nové trhy. 

Zdrojem nových nápadů mohou být dlouhodobé studie ekonomických, 

sociálních a politických podmínek a jejich změn. Dále vznikají na základě analýzy 

tržních trhlin a výzkumů trhu provázených analýzou spokojenosti zákazníků a aktivit 

spotřebitelů. Případně se může jednat o zjištění neuspokojených potřeb nebo 

studium nabídky konkurence dosahující úspěch a snaha o její napodobení. Má 

myšlenka týkající se zavedení služby BiZi vychází ze zahraničních zkušeností, což je 

další způsob získávání inspirace pro nové produkty 

Po vzniku myšlenek následuje jejich porovnávání. V této fázi se stanovují 

kritéria a hodnocení a zkoumá se, zda vyhovují strategii a cílům společnosti. Po 

výběru nejlepší myšlenky následuje vývoj koncepce, která představuje definování 

produktu včetně představ o jeho umístění na trhu. Vyvinutá koncepce se poté 

ověřuje pomocí skupiny potenciálních zákazníků. Můj výzkum o možnosti zavedení 

služby BiZi bude v této fázi končit.  

Avšak po ověření následují ještě podnikatelské analýzy, kdy se zkoumá 

proveditelnost koncepce a pravděpodobnost úspěchu nebo ztráty. Pokud tato 

analýza naznačuje pozitivní vývoj, přechází se k samotné transformaci koncepce ve 

skutečný produkt a tedy vývoj nové služby doprovázený většinou vysokými 

investičními náklady. Pokud to služba umožňuje, provádí se její testování na trhu. 

Poslední fází je skutečné zavedení služby v plném nebo částečném rozsahu. Dle 

Kotlera jsou pro zavádění důležitá následující rozhodnutí: KDY zavést nový produkt, 

KDE jej zavést (na místní, regionální nebo celostátní úrovni), PRO KOHO je služba 

určena a JAK zavádět služby (např. stanovení nízkých cen).  
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Přípravná fáze 

Cíl a obsah výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo analyzovat interkulturní rozdíly služby BiZi ve 

městech Zaragoza a Ostrava. Jelikož se jedná o službu zapůjčování jízdních kol, 

která zatím v Ostravě neexistuje, bylo mým cílem také zjišťování důvodů užití 

případně nevyužití kol vlastních.  

Obsahem mého výzkumu bylo zkoumání a porovnávání výsledků tak, aby bylo 

možné navrhnout parametry služby v Ostravě a doporučení pro zlepšení v Zaragoze. 

Výzkumy byly prováděny formou ústního dotazování na základě dotazníků ve 

španělském a českém jazyce. Dotazníky se shodují v oblasti vlastních jízdních kol, 

liší se však v oblasti samotné služby. V dotazníku pro Zaragozu bylo položeno 

několik otázek, které odpovídají na to, jak jsou uživatelé služby BiZi se službou 

spokojeni, jak často služby využívají a z jakého důvodu, jak hodnotí tuto službu z 

hlediska připravenosti města, uzpůsobení a propojení cest, kvality a údržby kol a 

vztahu cena/kvalita atd. V Ostravě se mělo dotazováním zjistit, jaký názor zastávají 

obyvatelé města ohledně této služby, zda by byla vhodná a mohla přispět k zlepšení 

čistoty města, snadnější a rychlejší dopravě atd. Zda by oni osobně tuto službu 

využili, kolik by byli ochotni platit za její využívání a kde by bylo nejvhodnější umístit 

parkoviště kol. 

 

Na základě výzkumu provedeného v Zaragoze jsem se pokusila odhadnout 

hypotézy pro Ostravu: 

 

1. V Ostravě se používá jízdní kolo k přepravě po městě méně než 

v Zaragoze. 

 

2. Faktorem, který by obyvatele nejvíce přesvědčil k užívání jízdních kol, je 

zlepšení kvality cest. 

 
 

3. Více než polovina dotázaných se domnívá, že by bylo zavedení služby BiZi 

pro Ostravu vhodné. 
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4. Nejvíce motivujícím parametrem služby pro Ostravany je pozitivní vliv na 

životní prostředí. 

 

 

Předvýzkum 

Pro zjištění toho, zda jsou otázky a instrukce v dotazníku dostatečně 

srozumitelné, byl proveden testovací výzkum na deseti respondentech v každém 

městě. Pomocí předvýzkumu bylo pozorováno, zda jsou dotázaní ochotni odpovídat 

a jakou dobu stráví vyplňováním.  

 Předvýzkum byl proveden 1. 4. 2010 v Zaragoze a 3. 3. 2011 v Ostravě. Na 

základě předvýzkumu vyšlo najevo, že respondenti často přehlíží směrování na jinou 

otázku (filtrační otázky) a pokračují v odpovědích, na které by správně odpovídat 

neměli. Proto byla žádost o přechod na jinou otázku umístěna hned vedle dané 

možnosti nikoliv až na konec otázky, jako tomu bylo předtím. Při provádění 

samotného výzkumu, byli respondenti upozorněni právě na tyto filtrační otázky ještě 

před zahájením vyplňování. Chyby ve vyplňování se tak minimalizovaly. 

 

 
4.2 Realizační fáze 

 
Sběr dat 

Pro analýzu interkulturních rozdílů ve využívání jízdních kol a hodnocení 

služby byly provedeny dva primární kvantitativní výzkumy pomocí osobního 

dotazování sto padesáti respondentů pro každé město zvlášť, dohromady tedy tři sta 

respondentů.  

V Zaragoze obyvatelé odpovídali na 16 otázek a v Ostravě byl dotazník 

sestaven na celkových 17 otázek. Použilo se i několik filtračních otázek, tak aby ti, 

kteří kola vůbec nepoužívají, uvedli, z jakého důvodu a co by je přesvědčilo k užívání 

a aby zároveň neodpovídali na otázky týkající se uživatelů. Stejně tak byli vyfiltrováni 

uživatelé nebo potenciální uživatelé služby BiZi. Dotazníky jsou k nahlédnutí v příloze 

číslo 4 a 5. 

 



 

39 
 

 Základním soubor tvoří produktivní část obyvatelstva zkoumaných měst, tedy 

obyvatelé ve věku 15 až 64 let. Což představuje asi 212 980 obyvatel z celkového 

počtu obyvatel  Ostravy a 474 850 v Zaragoze.12 Dotazování se provedlo nejdříve 

v Zaragoze po dobu dvou týdnů v období od 12. 4. 2010 do 25. 4. 2010 a poté 

v Ostravě v rozmezí od 7. 3. 2011 do 17. 3. 2011.  

Výběrový soubor byl sestaven pomocí techniky kvótního výběru.  Pro 

stanovení kvót pro věkové kategorie a aktuální situaci bylo čerpáno z informací 

statických úřadů měst o struktuře obyvatelstva a míře zaměstnanosti. Pohlaví 

respondentů přestavuje téměř stejné zastoupení mužů a žen v poměru 48 % mužů k 

52 % žen. Což je velmi podobné skutečnému zastoupení obyvatelstva. Výzkum lze 

považovat z hlediska počtu respondentů za nereprezentativní, jelikož je velmi malý 

oproti základnímu souboru, a tak mohou být některé výsledky mírně zkreslené, 

přesto co se týče jednotlivého zastoupení dle demografických znaků respondentů, 

přibližuje se realitě, jelikož byla pro výběr použita techniku vhodného úsudku. 

Výběrový soubor neobsahuje velké množství osob starších 55 let a důchodců, jelikož 

se nepředpokládá, že by byli výraznými uživateli služby. Oproti tomu obsahuje o 

něco vyšší zastoupení osob v rozmezí 15 až 34 let, protože právě tato skupina dle 

mého předpokladu nejvíce používá prostředků hromadné dopravy a jízdního kola. 

Skutečné procentuální zastoupení dotázaných respondentů jednotlivých skupin 

rozdělených dle a věku a aktuální situace lze pozorovat v obrázku 4.1 a 4.2. 

 

Obr. 4.1 Věk respondentů 

 

      

                                                 
12 Viz demografické údaje na stránkách:  www.ostrava.cz a www.zaragoza.es  
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Obr. 4.2 Aktuální situace respondentů 

 

 

 

 

Získaná data byla zapsána do softwarového programu Microsoft Office Excel 

formou kódování. Vícenásobné odpovědi byly kódovány číslem 1 v případě, že 

respondent otázku označil a 0, pokud ne. Odpovědi, u kterých byla k výběru pouze 

jedna varianta, byly kódovány jako 1, 2, 3, 4 atd. dle počtu.  

Zakódovaná data byla přenesena a vyhodnocena v programu SPSS, kde byly 

pro výzkum využity kontingenční tabulky, zjištění frekvence znaků a také Chi- test a 

Adjustovaná residua. Pro porovnání výsledků z obou měst byla použita metoda 

třídění dle místa sběru. Hodnot získané pomocí SPSS byly přeneseny zpět do 

programu Microsoft Office Excel k vytvoření grafů a tabulek. Ty nejpodstatnější jsou 

analyzovány v kapitole číslo 5, další zajímavá a podrobnější zjištění jsou k nahlédnutí 

v příloze číslo 4. 

 

Rozpočet primárního výzkumu 

Tisk dotazníků byl poměrně finančně náročný. Za oboustranný tisk dvou 

stránek na jeden list bylo zaúčtováno 1200 korun (4 koruny za list, 300 dotazníků). 

V Zaragoze i v Ostravě bylo provedeno dotazování obyvatel v různých částech 

města, aby se zastoupení respondentů přibližovalo skutečnosti, což představuje 

náklady na dopravné, které činily dohromady 600 korun. Jelikož někteří lidé nebyli 

příliš ochotni odpovídat, dostávali sladkosti jako odměnu za vyplnění, které stály 

dohromady 300 korun.  Celkový rozpočet primárního výzkumu tedy činí 2100 korun 

a byl hrazen z vlastních zdrojů 

61%

15%
10% 9%

5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Aktuální situace



 

41 
 

 

5. Analýza využití služby BiZi 
 
 V analytické části je řešena interpretace výsledků primárních výzkumů 

provedených v Zaragoze a Ostravě, tak, aby mohli být porovnávány interkulturní 

rozdíly ve využití jízdních kol a služby BiZi.  

  V první části je srovnáváno užití jízdních kol obecně pro přepravu ve 

zmíněných městech. Jsou zde analyzovány odpovědi respondentů na to, zda 

používají jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek, jak často, z jakého důvodu a jak 

hodnotí podmínky města pro účely jízdy na kole. Tyto odpovědi jsou znázorněny 

graficky pro snadnou čitelnost případných rozdílů v odpovědích v závislosti na místě 

sběru informací.  

 V další části je zkoumána znalost služby BiZi v Zaragoze, hodnocení 

spokojenosti se službou a frekvence využití. Tato část byla provedena ještě dříve, 

než započal výzkum v Ostravě. Bylo totiž zjišťováno, jak již zavedenou službu 

v zahraničí hodnotí její uživatelé. Výsledky jsou analyzovány v kapitole 5.2. Pokud by 

hodnocení bylo příliš negativní, pravděpodobně by nemělo smysl o službě pro 

Ostravu vůbec uvažovat. V poslední části je zkoumáno, zda by byla služba pro město 

vhodná. Kromě vhodnosti bylo studováno i hodnocení důležitosti různých parametrů 

služby, akceptovatelnou cena, navrhované umístění a potenciální frekvenci užití. 

 

5.1 Analýza užití jízdních kol ve městech 

Jak již bylo řečeno výše, v rámci této kapitoly jsou porovnávány rozdíly 

v odpovědích získávaných na dvou různých místech, v Zaragoze a Ostravě. 

Konkrétně se jedná o prvních šest otázek dotazníku položených shodně nebo velmi 

podobně v obou případech. Situaci názorně popisují a zobrazují následující grafy 

vytvořené autorkou na základě výsledků získaných statistickým zkoumáním 

v programu SPSS a prezentovaných v přílohách. 
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Obr. 5.1 Jízdní kolo jako dopravní prostředek 

 

 
 

 

První otázkou v dotazníku bylo prověřováno, zda obyvatelé měst volí k 

dopravě po městě jízdní kolo. Z odpovědí respondentů (150 osob pro každé místo 

sběru) jsem zjistila, že v Ostravě využívá jízdní kolo více osob než v Zaragoze. Na 

kole po městě jezdí v Ostravě dohromady 53 % dotázaných a v Zaragoze o 7 % 

méně, tedy 46 %. Z grafu můžeme dále vyčíst, že Ostravané spíše kombinují 

přepravu na kole s jinými dopravními prostředky a že v Zaragoze celých 14 % jezdí 

po městě výhradně na kole. Dále můžeme odvodit, že přibližně polovina obyvatel 

v obou případech se po městě přepravuje na kole.  

Dále je nutné podotknout, že 53 % Ostravanů, kteří jezdí na kole, jej také 

vlastní, jelikož zde zatím služba, pronájmu kol, neexistuje. Zbývajících 47 %, 

v přepočtu 68 respondentů bylo vyfiltrováno a odpovědělo na otázku, z jakého 

důvodu nepoužívají jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek. Což přineslo zajímavý 

výsledek a to, že 53 % (36 dotázaných) nejezdí na kole, jelikož jej nemá.  

 

Obr. 5.2 Důvod k nevyužití kol v Ostravě 
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 Z těchto 36 osob13 si 61 % myslí, že by bylo vhodné zavést v Ostravě službu, 

která by umožnila krátkodobé vypůjčení si jízdního kola. V této analýze můžeme zajít 

ještě hlouběji a dozvídáme se, kolik osob nevlastnících kolo a doporučujících službu, 

odpovědělo kladně na otázku, zda by službu využilo. Tímto postupným analyzováním 

zjišťujeme, že v Ostravě existuje potenciálních 9 % respondentů14, kteří v tuto chvíli 

na kole nejezdí, ale v případě, že by existovala služba zapůjčení kol, využili by ji. 

Podrobněji se budeme doporučením služby pro Ostravu a jejím potenciálním 

využitím zabývat později v kapitole 5. 3. nazvané: Analýza služby BiZi v Ostravě. 

 V obrázku 5.3 můžeme analyzovat odpovědi na druhou otázku, pomocí níž 

bylo zjišťováno, z jakého důvodu respondenti nevyužívají jízdní kolo jako dopravní 

prostředek. Jsou zde znázorněny právě tyto důvody pro nevyužívání kol a 

jejich porovnání v obou městech. Na tuto otázku odpovídali pouze ti, již zvolili v první 

otázce odpověď ne. 

 

Obr. 5.3 Porovnání důvodů k nevyužívání  

 

 

 

 .  

Jak jsme pozorovali v obrázku 5.1, tuto variantu zvolilo celkem v Zaragoze 54 % (81 

respondentů) a v Ostravě 47 % (68 respondentů)  

                                                 
13 Viz příloha číslo 6 
14 Výpočet: 150 respondentů ……..100 % 
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Při pohledu na obrázek 5.3 vidíme, že neexistují v odpovědích Zaragozanů 

výrazné rozdíly v odpovědích. Nejsilnějším motivem pro nevyužití kola je bezpečnost 

z hlediska provozu, kterou zvolilo 21 % respondentů. Odpovědi: příliš únavné, 

vzdálenost bydliště a používám jiný dopravní prostředek, zvolilo shodně 18 % 

dotázaných. 

V Ostravě však jasně převažuje odpověď: nemám kolo s 53 % a poté 

používám jiný dopravní prostředek s  29 %. Ostatní odpovědi jsou procentuálně 

spíše zanedbatelné. 

Obrázek tedy vypovídá o značných rozdílech v odpovědích Ostravanů a 

Zaragozanů, který přesahuje u všech variant 10 %. U varianty nemám kolo, je to 

dokonce 43% rozdíl v odpovědích skupin. Tento velký rozdíl v pohledu na situaci by 

se dal opět vysvětlit skutečností, že Zaragozané již mají možnost využít ke své 

přepravě kol služby BiZi. 

 

Další otázkou bylo dotazováno na motivy, které by respondenty přesvědčily 

k užívání jízdních kol. Tuto situaci podrobně znázorňuje obrázek 5.4. 

 

Obr. 5.4 Možné motivační faktory k užívání 

 

 

 

 Dle odpovědí 68 respondentů v Ostravě vyplývá, že by 56 % z nich nic 

nepřesvědčilo k užívání kol. V této fázi je opět zajímavé prověřit vztah mezi 

odpovědí- nemám jízdní kolo, v otázce číslo 2, kterou zvolilo 36 respondentů a 

odpovědí- možnost půjčit si kolo. Překvapivě pouze 10 z 36 osob (28 %) zvolilo 
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možnost půjčit si kolo. Je to, dle mého názoru, ovlivněno i tím, že službu doposud 

neznají a mohli za možnost půjčit si považovat vypůjčení například od kamaráda či 

člena rodiny. Princip služby vysvětluji až před otázkou číslo 7: Vhodnost služby, na 

kterou již odpovídá kladně 22 z 36 respondentů (61 %). 

Zlepšení kvality cest byl pro Ostravany nejsilnější motiv, který by je přesvědčil 

k užívání kol (v případě, že abstrahujeme od těch, které by nepřesvědčilo nic), tuto 

odpověď zvolilo celých 23,5 % dotázaných. Oproti tomu snížení nákladů by 

přesvědčilo pouhé 3 %. Ostravané tedy pravděpodobně nepovažují cenu stávající 

městské hromadné dopravy za vysokou.  

Situace v Zaragoze se opět podstatně liší. Odpovědi dosahují rozdílů větších 

než 20 % pro každou variantu. Nejvíce motivující by pro Zaragozany bylo zlepšení 

cest (45 %), snížení nákladů by přesvědčilo 24 % dotázaných a 31 % by 

nepřesvědčilo nic. Zdůvodnění těchto rozdílů v odpovědích může být několik. První 

z nich lze vydedukovat ze samotné ekonomické situace obou měst respektive států. 

Španělsko aktuálně podléhá vysokým dopadům krize a nezaměstnanosti mnohem 

vyšší než je tomu u nás (jak uvádím v kapitole 2.1 a 2.2), a tak lidé mnohem více 

slyší na motiv snížení nákladů. Dalším důvodem může být samotná povaha obyvatel 

a víra ve změny. Ostravané často komentovali variantu zlepšení kvality cest: „To 

stejně nikdo neudělá!“ Oproti tomu Zaragozané reagovali: „Třeba to někdo spraví!“ 

Zde se projevuje rozdílnost smýšlení občanů, která je u obyvatel Zaragozy dána také 

tím, že v posledních letech město investuje velké finanční prostředky do rekonstrukce 

města (výstava Expo, výstavba tramvají, rekonstrukce silnic a cest), a tak lidé vidí, že 

možnost zlepšení cest je relativně možné očekávat. 

Variantu: možnost půjčit si kolo, se v Zaragoze neuváděla, oproti tomu měli 

respondenti možnost volně se vyjádřit v odpovědi- Další, Jaké? Této varianty využilo 

pouze 7 osob a jejich odpovědi byly: naučit se na kole, zlepšení bezpečnosti (2krát), 

vlastnit kolo (2krát) a poté odpovědi ve smyslu: „Kdyby jezdilo samo“ (3 krát). 

 

V následujícím obrázku 5.5 porovnávám rozdílné důvody pro využívání 

jízdního kola jako dopravního prostředku v obou městech. 
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Obr. 5.5 Důvody využití jízdního kola 

 

 

 

V otázce číslo 4 pro Ostravu a 6 pro Zaragozu respondenti odpovídali na to, 

z jakého důvodu využívají jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek. Dotázaní si mohli 

zvolit s nabízených variant více možností. Na tuto otázku15 odpovědělo 69 osob 

v Zaragoze a 80 v Ostravě. Aby mohla být data porovnána, sečetly se všechny 

odpovědi a dostáváme tak celkový počet 155 pro Zaragozu a 120 pro Ostravu. 

Z těchto celkových součtů bylo autorkou vypočítáno procentní zastoupení pro každou 

z variant.  

Z grafu můžeme vyčíst, že v Ostravě jezdí na kole především z důvodu sportu 

(58 %) a poté zdraví (27 %). Oproti tomu ekologické důvody či finanční úspora 

nejsou pro Ostravany příliš motivující. Zajímavým důvodem je také praktičnost, 

kterou tvořilo 15 % odpovědí. 

Pokud se zaměříme na odpovědi respondentů v Zaragoze, zjišťujeme, že se 

příliš neliší a obyvatelé tedy přikládají podobnou váhu všem nabídnutým variantám. 

Odpovědi se pohybují kolem 20 % pro každou z pěti variant, kdy lehce převyšuje 

sport (24 %) a jemně zaostává odpověď ekologie (15 %). 

Při porovnání měst docházíme k závěru, že Zargozané spatřují ve využití 

jízdních kol, celou řadu výhod: sport, zdraví, praktičnost, ekologii a finanční úspory, 

kdy všechny tyto varianty jsou pro ně téměř stejně důležité. Oproti tomu Ostravané si 

pod pojmem jízdní kolo v tuto chvíli představují především sport. Dle mého názoru to 
                                                 
15 Stejný počet respondentů odpovídalo i na všechny následující otázky zobrazené v obrázcích této kapitoly 5.1 
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může být způsobeno i tím, že v Ostravě a v České republice obecně není zatím kolo 

výrazně bráno jako dopravní prostředek v pravém slova smyslu, jelikož zde doposud 

neexistuje služba nazývána v Zaragoze BiZi. 

 

Obr. 5.6 Frekvence užití 

 

 

 

Dále bylo řešeno, jak často lidé využívají jízdní kolo v případě příznivých 

klimatických podmínek. Bylo dosaženo velmi zajímavého výsledku a to, že i když 

v Ostravě, dle odpovědí respondentů v otázce číslo jedna, lidé využívají jízdní kolo o 

něco více než v Zaragoze, s frekvencí využití je to přímo naopak. Ti, jež v Zaragoze 

jezdí na kole, tak činí ze 40 % pravidelně, tedy denně a 42 % několikrát za týden. 

Využívají jej tedy s velmi vysokou frekvencí v přepočtu 82 % dotázaných. Oproti 

tomu v Ostravě 68 % respondentů jezdí na kole s nízkou frekvencí, přesněji 48 % 

několikrát za měsíc a 20 % výjimečně. Pouhých 10 % Ostravanů používá kolo 

pravidelně a 23 % vícekrát za týden.  

Tento jev je pravděpodobně ovlivněn i důvodem, proč jízdní kolo obyvatelé 

měst používají, popsaným v předchozím obrázku. 

 

V následujících obrázcích číslo 5.7 a 5.8 jsou hodnoceny podmínky měst pro 

jízdu na kole, konkrétně v oblasti kvality cest, propojenosti a bezpečnosti na cestách 

a také množství parkovišť k dispozici. Otázky byly položeny shodně v obou městech. 
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Obr. 5.7 Hodnocení podmínek města Zaragoza 

 

 

 

 Obyvatelé Zaragozy, kteří jezdí po městě na kole, hodnotí nejpozitivněji 

množství parkovišť s tím, že 13 % respondentů považuje počet míst k zaparkování 

kola za velmi dobré a 59 % za dobré. Slušné hodnocení obdržel i parametr kvalita 

cest, kterou 18 % hodnotí jako velmi dobrý a 49 % si myslí, že je dobrý. To znamená, 

že více než 60 % respondentů odpovědělo pozitivně v obou případech. Oproti tomu 

propojenost cest již dopadla spíše negativně, jelikož téměř polovina (48 %) odpovědí 

znělo špatné a dalších 10 % velmi špatné. Úplně nejhůř byla hodnocena bezpečnost 

cest z hlediska provozu, kdy se 51 % osob domnívá, že je řešena špatně, ostatních 

15 % lidí si dokonce myslí, že je bezpečnost na cestách velmi špatná a pouhých 

34 % zvolilo variantu dobrá. Navíc nikdo z dotázaných nevybral možnost velmi dobrá.  

 Město Zaragoza by tedy mělo zapracovat na lepší propojenosti cest a 

zhodnotit otázku bezpečnosti, která může být dána právě tím, že cesty nejsou dobře 

propojené. Osobním pozorováním cest a podrobnějším ústním dotazováním bylo  

zjištěno, že cesty jsou dobře propojeny především v centru města, ale poté již tak 

dobře nenavazují na ostatní zóny. Co se týče bezpečnosti, vypozorovala jsem, že 

v určitých úsecích jsou stezky pro cyklisty vytvořeny přímo z částí silnic místo toho, 

aby byly vedle pěší zóny, tedy na úrovni chodníků. A tak působí některé části stezek 

nebezpečně, protože jsou odděleny od rychle projíždějících aut pouze čarou. Další 

nebezpečí vidí cyklisté v chodcích samotných, kdy na jiných úsecích zase naopak 
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není jasně rozeznatelná pěší zóna od cyklistické, a tak se cyklisté musí vyhýbat 

chodcům. Tyto nedostatky by se mělo město snažit minimalizovat, protože 

bezpečnost občanů na cestách je tím nejdůležitějším, nejen pro užívání dopravních 

služeb, ale pro společnost obecně. 

 

Obr. 5.8 Hodnocení podmínek města Ostrava 

 

 

 

 Stejné parametry jako v Zaragoze byly použity i pro hodnocení podmínek 

města Ostravy. Názory českých a španělských cyklistů se opět velmi liší. Zaragozané 

hodnotili množství parkovišť nejpozitivněji, oproti tomu v Ostravě byl tento parametr 

nejvíce negativní. Zaparkovat své kolo v Ostravě je tedy problém, myslí si to 87 % 

dotázaných. Pravda je taková, že parkoviště na jízdní kola ve městě chybí. Je jich 

nedostatečný počet a na mnoha místech nejsou vůbec. Může to být i důvod, proč lidé 

kola využívají s tak malou frekvencí, jak je vysvětleno v obrázku číslo 5.5 Frekvence 

užití.  

Kvalita stezek pro cyklisty byla v obou městech hodnocena pozitivně, avšak 

v Ostravě o něco méně, jelikož pouze 5 % si myslí, že jsou cesty velmi dobré ve 

srovnání s 18 % v Zaragoze. To, že jsou cesty v dobré kvalitě, si ovšem myslí 61 % 

respondentů, a to lze považovat za kladný výsledek. O špatné kvalitě cest je 

přesvědčeno 32 % dotázaných a další 3 % dokonce o velmi špatné. Z tohoto 

výsledku lze usoudit, že i přes relativně dobré hodnocení by se na kvalitě cest dalo 

zapracovat a zlepšit ji tak, aby lidé jezdili na kole více. 
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 Propojenost cest je hodnocena podobně jako kvalita. S tím, že převažuje 

odpověď dobré (53 %) a poté špatné (37 %). Z toho vyplývá, že propojenost cest by 

také potřebovala vylepšit. 

Co se týče bezpečnosti z hlediska provozu, jsou názory lidí poměrně rozdílné. 

Velmi nebezpečné je ježdění na kole pro 16 % dotázaných a dalších 37 % hodnotí 

bezpečnost jako špatnou, to je o něco více než polovina. Zbývajících 45 % vidí 

bezpečnost jízdy na kole po městě jako dobrou a 2 % jako velmi dobrou. Jak již bylo 

zmíněno výše v případě Zaragozy. Bezpečnost provozu je základním parametrem 

dopravy a dle mého názoru odpověď dobré méně než poloviny respondentů není pro 

společnost vyhovující. Aby lidé jezdili více na kole, musí se v prvé řadě cítit na 

cestách bezpečně. 

 

 

 

5.2 Analýza služby BiZi v Zaragoze 
 
V následující částí mého výzkumu je analyzována služba BiZi v Zaragoze. 

Byla zkoumána znalost služby, její využití a následně spokojenost uživatelů se 

službou. Z výsledků vyplývá, že služba je občany známá a není potřeba dále výrazně 

investovat do prohloubení známosti značky. K otázce číslo osm v dotazníku se 

kladně vyjádřilo 97 % dotázaných.  

Užití jízdních kol obecně bylo zkoumáno v předchozí kapitole, nyní se 

zaměříme na to, jaké kolo cyklisté využívají, zda pouze svoje vlastní nebo jen kola 

BiZi, anebo zda používají obojí.  Jaké je zastoupení uživatelů služby v celkovém 

počtu osob, které jezdí po městě na kole, zobrazuje obrázek číslo 5.9. Toto rozdělení 

bylo učiněno pro ověření potenciálu služby a také proto, aby na následující otázky o 

službě a jejím hodnocení odpovídali pouze a jen uživatelé služby.  
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Obr. 5.9 Rozdělení cyklistů dle typu kola 

 

 

 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že o něco více než polovina jezdí na 

vlastním kole, tedy nevyužívá služby BiZi, takto odpovědělo 58 % dotázaných. 

Výhradně na kolech BiZi jezdí 23 % osob a 19 % používá obojí. Na tuto otázku 

odpovědělo celkem 64 Zaragozanů. Využití služby je tedy slušné, jelikož dohromady 

42 % lidí, kteří se po městě přepravují na kole, tak uskutečňují pomocí služby.   

 

Nyní bych se zaměřme na to, jak jsou uživatelé se službou spokojeni. Na tuto 

otázku odpovídalo 42 % z 64 cyklistů. Jak již bylo zmíněno v teoretické části mé 

diplomové práce, spokojenost zákazníků je dána naplněním nebo předčením jejich 

očekávání. Aby byla firma úspěšná a udržela si své stávající zákazníky, a také 

především získávala nové, musí neustále pracovat na udržení kvality služeb alespoň 

na takové úrovni, jakou zákaznici očekávají. Kromě toho při zavádění existující 

služby na nové trhy, je vhodné ověřit, zda jsou se službou její uživatelé v zahraničí 

spokojeni, případně, co by bylo vhodné změnit či vylepšit. 

 

  Pro hodnocení spokojenosti se službou byly zvoleny následující parametry 

služby: Kvalita kol, Vzdálenost mezi parkovišti, Počet parkovišť, Uzpůsobení sedátka, 

Údržba kol, Počet kol a Vztah cena-kvalita. 
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Obr. 5.10 Hodnocení spokojenosti se službou BiZi 

 

 

 

Respondenti zhodnotili jednotlivé parametry služby celkově pozitivně. 

Vzdálenost mezi parkovišti neobdržela žádnou negativní odpověď. To znamená, že 

rozmístění stanovišť po městě je vhodné a dostačující.  

Jízdní kola shledává kvalitní 89 % dotázaných. Parametr kvalita kol navíc 

obdržel nejvíce odpovědí velmi dobré (37 %) a hned za ním vztah mezi cenou a 

nabízenou kvalitou služby (35 %). Toto zjištění je velmi důležité z hlediska stanovení 

cenové politiky a jak vidíme, 92 % uživatelů služby vidí cenu odpovídající kvalitě. 

Cenu služby je podrobně vysvětlena v kapitole 2.3 Charakteristika služby. Není tedy 

nutné cenu měnit a rozhodně bych nedoporučovala ji snižovat. Kvalita kol odpovídá 

očekávání zákazníků, snahou firmy by mělo být udržení kvality kol na stávající 

úrovni.  

O něco horší hodnocení lze pozorovat v případě údržby kol a individuálního 

uzpůsobení sedátka. Spokojeno není 27 % uživatelů. Sedátko musí být vhodně 

přizpůsobitelné všem uživatelům, 73 % spokojených zákazníků nestačí. Jelikož jsou 

všichni uživatelé služby registrovaní, mohla by firma provést výzkum spokojenosti 

svých uživatelů a zjistit, v čem konkrétně nejsou sedátka vyhovující. Dále by bylo 

vhodné zdokonalit systém údržby kol. Pravděpodobně nefunguje dostatečně rychle.  
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Jelikož je služba zavedena v Zaragoze od roku 2008, je zde stále relativně 

nová a na jejím zdokonalování se stále pracuje. Především proto, že se shledala 

s velkým zájmem obyvatelstva, a i když v tuto chvíli existuje 100 stanovišť s 1000 

koly k dispozici, lidé stále pociťují nedostatek. Tato skutečnost vyplývá i z mého 

výzkumu, kdy 35 % osob připadá počet kol nedostatečný a stejný názor zastává i 

31 % uživatelů ohledně parkovišť. Budování nových stanovišť však představuje 

vysoké investice. Město si dalo za cíl vybudovat zmíněných sto stanovišť, což splnilo. 

Nyní směřují nové obrovské finanční investice především do výstavby tramvají jako 

dalšího prostředku městské hromadné dopravy, kterým očekávají pokles používání 

automobilů, množství smogu v ovzduší a především zjednodušení a urychlení 

dopravy. Více finančních prostředků nemůže město v tuto chvíli nabídnout také 

v důsledku ekonomické krize, která se nejen v Zaragoze, ale v celém Španělsku 

velmi silně projevuje. 

Právě z důvodu určité nespokojenosti s počtem kol, by se nemělo stávat, aby 

kola, která se porouchají, čekala na opravu. Údržba musí být okamžitá a flexibilní, tak 

aby se naprosto minimalizoval nedostatek kol. 

 

V jedenácté otázce dotazníku bylo dotazováno na to, jak často lidé službu 

využívají a dostalo se mi velmi zajímavého zjištění a to, že 70 % jezdí po městě na 

kolech BiZi vícekrát za týden a dokonce 22 % denně. To znamená, že služba je 

využívána s vysokou frekvencí. Tyto výsledky lze vidět v obrázku číslo 5.11. 

 

Obr. 5.11 Frekvence užití služby BiZi 
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Analyzovat jak často obyvatelé službu využívají je velmi přínosné, protože to 

teprve vypovídá o úspěšnosti služby a také o tom, zda jsou s ní uživatelé opravdu 

spokojeni. Vzhledem k těmto dosaženým výsledkům můžeme usoudit, že lidé pojali 

službu BiZi jako skutečný dopravní prostředek a využívají ji ke své přepravě do 

práce, školy i ve volném čase.  

V rámci výzkumu bylo zkoumáno také to, z jakých částí města pochází 

uživatelé služby. Z odpovědí vyplývá, že 63 % jich bydlí v centru města. Čím se od 

centra vzdalujeme, uživatelů ubývá, je to způsobeno i tím, že je město velké a ve 

vzdálenějších oblastech třeba ještě ani nejsou stanoviště vybudována. Nicméně ti, 

jež bydlí v centru a okolí nebo se po těchto částech denně pohybují, služby využívají 

s vysokou frekvencí. Služba má tedy vysoký potenciál a v případě možnosti 

vybudování stanovišť i ve vzdálenějších zónách má velkou naději na růst a úspěch, 

jelikož zájem, o tento typ dopravy po městě, se stále zvyšuje. Jak můžeme usoudit i 

z dlouhé čekací doby na získání čipové karty popsané v kapitole 2.3. 

 

5.3 Analýza služby BiZi v Ostravě 
 

 Pro zjednodušení je nazývána potenciální služba zapůjčování jízdních kol 

v Ostravě také BiZi, i když v případě jejího skutečného zavedení by se 

pravděpodobně jmenovala jinak, protože jak již bylo vysvětleno dříve, v každém 

městě přizpůsobují název služby daným podmínkám tak, aby byl vnímán správně 

nejen z jazykové stránky, ale i z kulturních zvyklostí. Využívá se tedy metod 

interkulturního marketingu popsaného v kapitole číslo 3.1.  Jaký název by lidé službě 

dali, není v rámci této práce zkoumáno, ale jistě bych doporučila takový výzkum 

provést v případě, že by se město rozhodlo tuto službu v Ostravě realizovat.  

 V mém výzkumu bylo zjišťováno, zda si obyvatelé Ostravy myslí, že by tato 

služba byla pro město vhodná a v případě, že ano, zhodnotili určité parametry služby 

dle důležitosti, jakou jim přikládají. Dále byli dotazováni na to, v jakých částech města 

by ji doporučovali umístit. Kromě toho bylo analyzováno i potenciální využití služby a 

pravděpodobná frekvence užití. V neposlední řadě se potenciální uživatelé 

vyjadřovali k tomu, kolik by byli ochotni zaplatit za hodinu užívání služby. 
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 Všechny tyto skutečnosti jsou zpracovány graficky a vyhodnoceny tak, abych 

mohla později navrhnout a doporučit parametry služby.  

  

Obr. 5.11 Vhodnost služby pro Ostravu  

 

 

 

V dotazníku, který je k nahlédnutí v příloze číslo 6, je služba popsána nejlépe 

možným způsobem a pod textem jsou přiloženy i dvě fotografie uživatelů kol a 

stojanu s koly získané z webových stránek služby BiZi v Zaragoze. Fotografie jsou 

použity proto, aby si lidé mohli lépe představit, jak služba funguje a vysvětlení mělo 

co nejvíce přiblížit službu pro Ostravany doposud neznámou. Poté byla všem sto 

padesáti respondentům položena otázka, zda se domnívají, že by tato služba byla 

pro Ostravu vhodná. 

Z odpovědí vyplývá, že by ji 64 % dotázaných doporučilo. Více než polovina 

lidí, kteří si pouze přečetli popis služby, si myslí, že by byla pro Ostravu vhodná. 

Doporučili by ji již v této fázi, bez toho, aby ji měli možnost vyzkoušet či hlouběji 

pochopit, jak funguje. To je velmi kladné zjištění. Protože jak je popsáno i v teoretické 

části práce, služba obecně je pro zákazníky mnohem hůře představitelná než 

výrobek. Vlastnosti služeb (nehmatatelnost, pomíjivost, proměnlivost a další) 

znesnadňují jejich jednoduchou prezentaci a zákazník před koupí nebo výběrem 

služby mnohem více váhá než jak je tomu v případě výrobků. (Vaštíková, 2008) 

 

Ano
64 %
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36 %
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Složení respondentů dle věku a aktuální situace odpovídajících na otázku o 

vhodnosti pro Ostravu je možno shlédnout v příloze číslo 4.  

Zbývajících 36 % respondentů si tedy myslí, že by služba pro město vhodná 

nebyla. Těmto respondentům byla dána možnost ústně se vyjádřit, proč zastávají 

tento negativní názor 

 

Důvody k nedoporučení byly rozděleny do pěti kategorií na:  

 

• Hledisko bezpečnosti a krádeží: 31 % 

Největší počet osob by službu nedoporučilo z důvodu obavy z krádeží. 

Myslí se, že by systém nebyl na tolik propracovaný, aby určití jedinci nenašli způsob, 

jak kola odcizit nebo třeba jen součástky z nich. Domnívají se, že by mohla být 

služba zneužita a že by bylo těžké zajistit, aby se kola zbytečně neničila. 

 

• Klimatické podmínky: 23 %. 

Další skupina osob zastává názor, že by služba byla využívána málo 

z důvodu ne příliš příznivých podmínek pro jízdu na kole během roku. Kdy v zimě by 

se nedala používat téměř vůbec a navíc by se kola musela někam uschovat kvůli 

sněhu a mrazu. Dále si nemyslí, že Česká republika, konkrétně Ostrava nabízí 

z hlediska klimatu dlouhé období v roce vhodné pro jízdu na kole. Odpovědí 

souvisejících s nepříznivým klimatem byl také velký počet. 

 

• Není to zvykem: 19 % 

Další důvodem, proč by služba pravděpodobně nebyla vhodná, 

představují zvyklosti obyvatelstva. Domnívají se, že lidé nejsou zvyklí příliš jezdit 

například do školy nebo do práce na kole, že by se tím příliš unavili a „zapotili“. 

Někteří respondenti tedy zastávají názor, že jsou lidé zvyklí jezdit ostatními 

prostředky městské hromadné dopravy a jiný způsob by neakceptovali. Myslí si, že je 

systém dopravy v Ostravě řešen velmi dobře a není potřeba dalšího prostředku. 

Oproti tomu je však zajímavé, že respondenti vlastnící auto, by službu ze 70 % 

doporučili. To znamená, že by se touto službou mohlo snížit množství aut na 

cestách. 
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• Nedokážu si představit, jak by to fungovalo: 10 % 

Vzhledem k tomu, že se jedná o službu zcela novou, nedokázali si 

někteří dotázaní představit, jak by fungovala. Překvapilo mne, že lidé starší 55 let, u 

kterých je nedůvěra k novinkám běžným jevem odpovídali naopak kladně. Obecně 

dotazovaní namítali, že by v půjčování a opětovném vracení nebyl pořádek. 

 

• Nevím: 9 % 

Ne všichni respondenti byli schopni formulovat, proč by službu 

nedoporučili.  

 

• Velké vzdálenosti: 8 % 

Posledním důvodem, kterým dotázaní vysvětlovali nevhodnost služby 

pro Ostravu, byla velká vzdálenost jednotlivých městských částí mezi sebou. Stálo by 

velké finanční prostředky vybudovat síť cyklistických stezek tak, aby umožnily 

propojení všech zón a navíc by pravděpodobně nejen z hlediska bezpečnosti, ale 

také fyzické náročnosti přepravy asi nebylo pro všechny vhodné jezdit na kole 

například z Poruby do Centra města. Když jim byla navrhnuta možnost, že by služba 

fungovala prozatím například pouze v centru města, jestli by ji i potom viděli jako 

vhodnou, všichni odpověděli: „Možná ano.“ 

 

 Nyní se v následujícím obrázku budeme zabývat hodnocením 

důležitosti parametrů služby. Tyto parametry jsou zobrazeny v obrázku 5.12 a jsou již 

seřazeny podle důležitosti, kterou jim respondenti přikládají. Za nejvíce vypovídatelné 

je považováno hodnocení velmi důležité. Zabýváme se především označením velmi 

důležité z toho důvodu, že většina parametrů obdržela při součtu velmi důležité a 

důležité okolo 80 % a nebylo by tedy vypovídající hovořit o rozdílech v hodnocení.  

Parametry k hodnocení byly vybrány následující: kvalita kol, vliv na životní prostředí, 

dostupnost služby v blízkosti bydliště, možnost zkvalitnění cest pro jízdní kola, počet 

kol a parkovišť, usnadnění přepravy po městě, cena nižší než MHD, jednoduchost 

použití služby. Na tuto i všechny další otázky kapitoly 5.3 již odpovídalo pouze 64 % 

respondentů, kteří se domnívají, že by služba byla pro Ostravu vhodná. 
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Obr. 5.12 Hodnocení důležitosti parametrů služby 

 

 

 

 

Jak vidíme v grafu obrázku 5.12, za nejdůležitější parametry dotázaní občané 

města považují: kvalitu jízdních kol, pozitivní vliv této formy dopravy na životní 

prostředí a dostupnost služby v blízkosti bydliště či pracoviště. Všechny tyto znaky 

služby získaly hodnocení velmi důležité od poloviny potenciálních uživatelů a stejně 

tak dalších přibližně 30 % si myslí, že jsou důležité. Respondenti tedy očekávají od 

kol vysokou kvalitu a měla by být takto od počátku prezentována. Toto zjištění je 

logické, protože jízdní kolo je nejhmatatelnějším prvkem nabízení služby a zákazníci 

nebudou kupovat produkt, o kterém si nemyslí, že odpovídá očekávané kvalitě.   

Velký význam, který je přikládán vlivu na životní prostředí, není nijak zvlášť 

překvapivý. V poslední době se v Ostravě nehovoří o ničem jiném než o zvýšeném 

smogu v ovzduší a způsobech jak zhoršenému stavu zabránit. Pokud by obyvatelé 

začali místo aut používat služby BiZi, mělo by to velký vliv na zlepšení kvality 

vzduchu ve městě. Pozitivní vliv na životní prostředí je dle mého názoru jedním 

z nejmocnějších faktorů služby a její vhodnosti pro Ostravu. 

Hodnocení dostupnosti služby opět vychází z logického hlediska věci. Pokud 

by se služba nevyskytovala v blízkosti bydliště či pracoviště obyvatel, pravděpodobně 

by ji nevyužívali. Proto také většina dotázaných zvolila pro navrhované umístění 

služby, tu část Ostravy, ve které bydlí. Blíže tuto skutečnost rozebírám v obrázku 

5.13. 
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Jako velmi důležitý faktor byla hodnocena i varianta zlepšení cest pro jízdní 

kola. Pokud by se stezky zkvalitnily, lidé by možná jezdili na kolech více a také by pro 

ně bylo motivující služby využívat.  

Počtu kol, parkovišť a možnosti usnadnění dopravy lidé opět přikládají velký 

význam, ale již ne tak vysoký jako v předchozích případech. Může to být ovlivněno i 

tím, že je doprava po městě obecně dobře řešena. 

Aby byla cena nižší než MHD, nepovažuje za příliš důležitou 16 % dotázaných 

a 14 % si dokonce myslí, že je tento faktor nepodstatný. Jednoduchost použití 

získala nejméně odpovědí velmi důležité, pouze 17 %. 

Ráda bych ještě poznamenala, že 6 % dotázaných označilo všechny 

parametry za nepodstatné a poté odpověděli, že by službu nevyužili, a tak nechtěli 

jednotlivé znaky ani hodnotit.   

 

Následující obrázek popisuje návrhy respondentů ohledně umístění služby 

v konkrétní části města. 

 

Obr. 5.13 Návrhy umístění 

 

 

 

Jak již bylo dříve předesláno, lidé by navrhovali službu ve většině případů 

instalovat v místě svého bydliště, ale jelikož měli možnost vybrat více variant 

umístění, volili jakou druhou nejčastěji centrum a okolí. Tato část Ostravy nakonec 

získala největší počet hlasů, v přepočtu 43 %. Tak jako tomu učinili v Zaragoze, 

službu je nejvhodnější z počátku umístit do centra města, kde je obvykle největší 
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koncentrace lidí. Nachází se zde Ostravská univerzita a Ekonomická fakulta a 

spousty kanceláří. Velký počet obyvatel zde tedy nejenom bydlí, ale především sem 

dojíždí za studiem a prací. 

 Dalším nejvíce navrhovaným místem je Ostrava – Poruba. To může být 

z důvodu, že se zde nachází všechny ostatní fakulty VŠB- TU Ostrava a také 

vysokoškolské koleje, a tak se zde denně pohybuje velký počet studentů.  

Mariánské hory navrhovali respondenti také proto, že je blízko centra města a 

kromě toho zde dojíždí velký počet osob za prací a zábavou do obchodního centra 

Futurum. Ostrava- Jih obdržela 15 % doporučení pravděpodobně proto, že zde bydlí 

největší počet obyvatel ve srovnání s dalšími z nabízených možností. Navrhlo ji 

pouze 4% respondentů, kteří zde nebydlí. Skutečné bydliště respondentů je graficky 

znázorněno v příloze číslo 4. 

 

 Potenciální užití 

Dále bylo zkoumáno, potenciální využití služby a s jakou frekvencí. Výsledek 

je pozitivní, jelikož 75 % osob, které si myslí, že je služba pro Ostravu vhodná, tvrdí, 

že by ji využilo. Většina z nich sice v kombinaci s ostatními prvky hromadné dopravy, 

ale to v tuto chvíli není důležité, jelikož cílem služby není nahradit ostatní prostředky 

městské dopravy, ale spíše je doplnit a případně omezit počet automobilů.  

Tato otázka byla dále analyzována i v rámci věkových kategorií, pro možný 

odhad cílové skupiny jak zobrazuje obrázek 5.14.  

 

Obr. 5.14 Potenciální využití v různých věkových kategoriích 
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Co se týče věkového zastoupení potenciálních uživatelů, nejvíce by služby 

využili osoby mladší 25 let a také velmi výrazný zájem projevily osoby mladší 35 let. 

Služba by tedy měla být zaměřena spíše na mladší část obyvatelstva. Na základě 

výzkumu provedeného v Zaragoze i osobního pozorování je stejně tak nejsilnější 

skupinou uživatelů služby studenti a mladí lidé. 

 

Na otázku frekvence užití odpovědělo 71 % nepravidelně a 39 % pravidelně. 

Tuto odpověď bych neviděla jako příliš negativní, protože si službu zatím nemohli 

vyzkoušet, neví, kde bude umístěna, ani kolik bude stát ani neznají její konkrétní 

finální parametry. Graficky je tato situace znázorněna v příloze číslo 4. 

 

V následujícím obrázku 5.15 jsou analyzovány odpovědi respondentů ohledně 

ceny, kterou by byli ochotni zaplatit za hodinu užívání služby. 

 

Obr. 5.15 Návrhy ceny 

 

 

 

Nejvíce akceptovatelnou cenou by podle 42 % dotázaných byla cena na 

úrovni 11 až 17 korun. Množství lidí, kteří by byli ochotni zaplatit 18 až 24 korun se 

téměř rovná těm, kteří by nepřijmuli cenu vyšší než 11 korun. Dalších 8 % 

respondentů by bylo ochotno za službu zaplatit více než 25 korun.  

Stanovení cenové politiky by záviselo na marketingové strategii firmy, která by 

se rozhodla službu v Ostravě zavést. Prozatím lze říct, že v případě stanovení ceny 

za hodinu by bylo alespoň v počátcích vhodné dle získaných výsledků nepřesahovat 
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hladinu sedmnácti korun, v případě, že by firma chtěla prezentovat službu pouze jako 

nový typ dopravního prostředku. V případě, že by však firma nabídla zákazníkům 

něco navíc a měli by pocit, že nakupují službu kvalitní, jejímž spotřebováváním 

získávají pro sebe vysoký užitek, mola by být stanovena výše nebo úplně jinak. 

V rámci tohoto výzkumu byla cena navrhnuta tak, aby nepřevyšovala aktuální 

cenu běžné hodinové jízdenky MHD a byla tak pro respondenty snadno 

představitelná. V Zaragoze však funguje ocenění služby zcela jiným způsobem, který 

popisuji v kapitole 2.3.  

Zajímavým zjištění byli rozdílné názory na výši ceny pozorované z hlediska 

pohlaví. Tuto situaci popisuje obrázek číslo 5.16. 

 

Obr. 5.16 Navrhovaná cena/Pohlaví 

 

 

 

Jak lze vidět z obrázku muži by byli ochotni zaplatit za užití služby více než 

ženy. Většina odpovědí mužů se pohybovala v rozmezí 11 až 25 korun, oproti tomu 
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vyplývá, že pro ženy služba v tuto chvíli nepřináší vysokou užitnou hodnotu, protože 

40 % z nich by dokonce nezaplatilo více než 10 korun. Služba by tedy měla být 

pravděpodobné více zaměřená na muže než na ženy. 
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5.4 Vyhodnocení hypotéz 
 

1. V Ostravě se používá jízdní kolo k přepravě po městě méně než v Zaragoze. 

     Tato hypotéze se nepotvrdila z hlediska porovnání odpovědí na první otázku: 

„Používáte obecně jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek?“. Vyšlo totiž, že 

v Ostravě používá jízdní kolo 53 % dotázaných a v Zaragoze o 7 % méně, tedy 46 

%. Avšak v otázce týkající se frekvence užití, 82 % Zaragozanů odpovědělo, že 

jezdí na kole s vysokou frekvencí: 40 % denně a 42 % několikrát za týden oproti 

tomu v Ostravě pouze 10 % pravidelně a 23 % vícekrát za týden. Z tohoto důvodu 

hypotézu můžeme přijmout, jelikož z hlediska frekvence je použití kol v Zaragoze 

mnohem vyšší. 

2. Faktorem, který by obyvatele Ostravy nejvíce přesvědčil k užívání jízdních kol, 

je zlepšení kvality cest. 

Tato hypotézu byla pro Ostravu stanovena proto, že v Zaragoze zvolilo 

zlepšení kvality cest jako motivující nejvíce dotázaných (45 %). Pro Ostravu však 

musíme hypotézu zamítnout, jelikož nejčastější odpovědí bylo: „Nic by mne 

nepřesvědčilo“ (53 %). Avšak v případě abstrahování od negativních odpovědí, 

zvolilo zlepšení kvality cest nejvíce osob v porovnání s ostatními motivujícími 

parametry (23,5 %). 

 

3. Více než polovina dotázaných se domnívá, že by bylo zavedení služby BiZi 

pro Ostravu vhodné. 

Respondentům byla služba představena a poté se mohli v otázce číslo sedm 

rozhodnout, zda si myslí, že by byla pro Ostravu vhodná. Hypotéza se potvrdila, 

jelikož 64 % respondentů, tedy více než polovina, se domnívá, že ano.  

 

4. Nejvíce motivujícím parametrem služby pro Ostravany je pozitivní vliv na 

životní prostředí.  

Dle výsledků provedeného primárního výzkumu jsou pro obyvatele 

nejdůležitější parametry: Kvalita kol, Životní prostředí a Dostupnost v blízkosti 

bydliště či pracoviště, které získaly okolo 50 % hodnocení velmi důležité. Navíc 

pozitivní vliv na životní prostředí získal v celkovém součtu s hodnocením důležité 

z těchto třech jmenovaných nejvíce odpovědí (82 %). Hypotéza se tedy opět 

potvrdila. 
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6 Návrh parametrů služby 
Dle výsledků provedených výzkumů v obou městech se pokusím navrhnout 

parametry nové služby pro Ostravu. Dále budou představeny doporučení pro 

zlepšení služby v Zaragoze, tak aby současní zákazníci byli co nejvíce spokojeni. 

Popsané návrhy a doporučení by měly vést k tomu, aby se nejenom zlepšily 

parametry služby, ale také podmínky měst pro její využívání. Hlavním motivem pro 

využití těchto návrhů by mělo být snížení počtu aut na cestách a tedy pozitivní vliv na 

ovzduší v důsledku snížení smogu, který je především v Ostravě velmi diskutovaným 

problémem.  

 

6.1 Zlepšení podmínek měst 

  
 Kvalita cest 

 O kvalitě cest hovoří v dotaznících pro Ostravu i Zaragozu celkem tři otázky, 

které jsou položeny v obou městech shodně. Dle výsledků hodnocení připravenosti 

měst k užívání kol, popsaném v obrázku 5.7 a 5.8, navrhuji investovat do 

rekonstrukce stezek pro cyklisty. Protože je nejen hodnocena negativně, ale patří i k 

důvodům, proč lidé na kole nejezdí. Tuto skutečnost popisuje obrázek 5.3. 

Nejpodstatnějším ukazatelem nutnosti zlepšení kvality cest je bezesporu fakt, že by 

tento parametr motivoval obyvatele k užívání jízdního kola jako dopravního 

prostředku, jak ukazuje obrázek 5.4. Proto považuji za nezbytné opravit poničené 

části cest a navíc doporučuji zvážit výstavbu nových tras. Investice do cyklistických 

stezek by totiž mohla pomoci k zvýšení počtu cyklistů na cestách a tím snížit dopravu 

automobily, které přispívají k vysokému znečištění ovzduší v Ostravě. 

 

 S kvalitou cest souvisí i jejich propojenost, která byla v Zaragoze i Ostravě 

hodnocena také velmi negativně. Aby lidé jezdili více na kole, nestačí pouze stezky 

zlepšit z hlediska průjezdnosti, ale také propojenosti mezi nimi.  

 Výstavba cyklostezek je však město poměrně vysoce finančně náročná. 

Průměrné náklady dosahují 2270 Kč/m  Pokud si danou částku vynásobíme 

průměrnou šíří cyklostezky, což jsou 3 m, dostaneme se na 6,81 mil. Kč/km.16 

                                                 
16  Další podrobné informace je možné získat na adrese: http://www.cyklostrategie.cz 
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 Bezpečnost z hlediska provozu 

 Hodnocení bezpečnosti cest je zobrazeno v obrázku 5.7 a 5.8 analytické části. 

Jelikož dopadlo v obou případech negativně, domnívám se, že je zapotřebí zajistit, 

aby se lidé cítili při dopravě na kole bezpečněji.   

 Stezky nepůsobí příliš bezpečně z toho důvodu, že nejsou na některých 

místech dostatečně odděleny od silnice pro motorová vozidla anebo naopak od 

pěších zón. Navrhovala bych, aby stezky byly v co nejvyšší možné míře umístěny 

vedle chodníku a úrovňově odděleny jak od silnice, tak od pěší zóny. Tímto řešením 

by bylo zajištěno, že cyklisté nebudou mít strach, že přijdou k úrazu ani neohrozí 

chodce.  

 

Počet parkovišť ve městě Ostrava 

V rámci mého výzkumu byl také zaznamenán vysoký nedostatek parkovišť pro 

kola v Ostravě. Cyklisté hodnotí tento parametr podstatně negativně (viz obrázek 

5.8). Navrhovala bych vystavět nová parkoviště a zajistit tak jejich dostatečný počet, 

aby bylo lidem umožněno kola bezpečně zanechat na potřebném místě. Nemožnost 

zaparkovat kolo vidím také jako jeden z důvodů, proč se obyvatelé Ostravy 

přepravují na kole s nízkou frekvencí.  

 

Tato skutečnost souvisí i s tím, že pro občany Ostravy představuje kolo 

především sport. Příliš v něm nevidí další užitné faktory, jako je například praktičnost, 

finanční úspora, ekologické důvody a další (obrázek 5.5). Pro zvýšení frekvence užití 

kol v Ostravě proto navrhuji nejenom zvýšit počet parkovišť, ale především 

přesvědčit občany o výhodách jízdního kola jako dopravního prostředku. Způsob, 

který by mohl takto obyvatele přesvědčit je dle mého názoru právě zavedení služby 

BiZi, tedy nové formy dopravy po městě. Toto zavedení musí být nutně 

doprovázeno náležitou mediální kampaní, která by kolo prezentovala jako jedinečný 

nový dopravní prostředek, který je praktický, finančně nenáročný a hlavně šetří 

životní prostředí. Poté by lidé pravděpodobně nevyužívali kola pouze z důvodu 

sportu, nýbrž by o něm smýšleli podobně jako občané Zaragozy, kde služba již 

několik let úspěšně funguje. Ve městě s tak vysokou hladinou smogu, jaká je 

pravidelně měřena v Ostravě, shledávám nezbytné zapracovat na výše zmíněných 

zlepšeních, která by mohla mít vysoký vliv na snížení dopravy automobily. 
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6.2 Doporučení pro jednotlivé parametry služby  

Jelikož obyvatelé města Zaragoza hodnotili službu velmi pozitivně, navrhuji, 

aby v Ostravě vycházela ze stejných parametrů (viz kapitola 2.3.2). V rámci 

uplatňování koncepce interkulturního marketingu popsané v kapitole 3.1, doporučuji 

pouze adaptovat finální parametry služby na sociálně-kulturní zvyklosti obyvatelstva.  

To znamená, že v případě rozhodnutí o vstupu na ostravský trh, by bylo 

pravděpodobně vhodné zvážit název služby, barvu kol, cenovou politiku a správný 

způsob komunikace, ale zásadní princip služby bych doporučila ponechat ve stejné, 

standardizované podobě.  

I když jsou uživatele služby BiZi v Zaragoze převážně spokojeni, objevují se 

nedostatky ve dvou parametrech a to: uzpůsobení sedátka a údržba kola. Proto 

představuji své návrhy na zlepšení stávající služby, které by měly být brány v zřetel i 

pro navrhování služby nové. 

 

Uzpůsobení sedátka 

Pro zvýšení spokojenosti se službou v Zaragoze bych doporučila zlepšit 

nastavení sedátka individuálnímu uživateli. Protože celkovou kvalitu kol hodnotí 

uživatelé pozitivně, domnívám se, že se jedná jen o drobný nedostatek na kole. Bylo 

by však dobré prověřit, proč není úplně přizpůsobitelný. Zda je to tím, že lze výši 

sedátka měnit u některých kol ztěžka, nebo zda například konstrukce sedátka 

neodpovídá výšce některých uživatelů. Navrhuji tuto informaci prověřit náležitým 

výzkumem dle možností společnosti. Po zjištění konkrétní příčiny s nespokojeností 

v uzpůsobení, musí firma zvážit do jaké míry je možné tento nedostatek 

minimalizovat.  

 

Údržba kol 

Odstranění tohoto nedostatku shledávám jako prioritní. Údržba kol musí být 

stoprocentní. Firma by měla zajistit, aby kola byla vždy čistá a funkční. Jelikož 

existuje vysoká poptávka po službě a s ní vznikající potřeba stále většího počtu kol a 

parkovišť. Navíc se město nechystá v blízké době jejich počet rozšířit. Musí se tedy 

maximálně soustředit na to, aby kola nechyběla z důvodu poruch. Je nutné, aby 

všech tisíc kol, které jsou aktuálně k dispozici, bylo neustále plně schopné provozu. 
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Návrh parametrů služby pro město Ostrava 

 Snížení pochybností o službě 

I když více než polovina Ostravanů shledává službu pro město vhodnou, 

zbývající část mělo určité pochybnosti o jejím zavedení, které je zapotřebí odstranit. 

Jednou z nich byla obava z krádeží. Tento faktor bude možné eliminovat 

napodobením systému tak dobře fungujícím v Zaragoze. Ochrana proti krádežím je 

zajištěna pomocí čipové karty, která se registruje na konkrétního uživatele, a tak je 

nemožné si kolo po vyzvednutí ze stojanu ponechat a nevrátit jej, protože by tak 

došlo k porušení podmínek v užívání, které jsou velmi vysoce pokutovány. Kola také 

nelze ze stojanu uvolnit žádným jiným způsobem než pomocí karty. Kromě toho je 

pohyb kol elektronicky monitorován. Navrhovala bych tedy využít poznatků a 

zkušeností se systémem ochrany fungujícím v Zaragoze, kde ke krádežím kol ani 

jejich součástek nedochází. [30] 

Snížení pochybností z důvodu klimatických podmínek je již méně zvratitelné, 

jelikož počasí se nedá ovlivnit. Nelze zařídit, aby v zimě nesněžilo. Je tedy pravda, 

že službu nebude možné využívat celoročně, jelikož ve sněhu se na kolech jezdit 

nedá. Zbývají však celá tři roční období, kdy se teplota až tolik neliší od té 

v Zaragoze a právě v těchto měsících je potřeba obyvatele přesvědčit, aby využívali 

kola nejen ke sportu, ale také k dopravě po městě. 

Protože si někteří respondenti nedokázali představit, jak služba bude 

fungovat, navrhovala bych určitou dobu, například první dva týdny, užívání služby 

zdarma tak, aby i nedůvěřivý zákazníci službu vyzkoušeli a zjistili, jak funguje a poté 

se mohli rozhodnout, zda ji budou využívat. Vyzkoušet službu na určitou dobu 

zdarma je jedním z velmi používaných marketingových nástrojů k přilákání nových 

zákazníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový způsob dopravy, bych tento 

nástroj v počátcích určitě doporučila.  

 

Umístění  

 Službu bych navrhovala umístit nejdříve do centra města a okolí, stejně jako to 

provedli v Zaragoze. Protože právě zde se koncentruje největší množství lidí během 

dne i noci. Dojíždějí zde z důvodu úředních záležitostí, za prací, studiem i zábavou. 

V centru města se totiž vyskytuje Ostravská univerzita a Ekonomická fakulta VŠB-

TUO, také velké množství bank, kanceláří a úředních budov, kromě toho nespočetně 
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obchodů i obchodních a zábavních center a nezapomenu zmínit ani známou ulici 

Stodolní. Toto doporučení mi potvrdil i provedený výzkum, kdy získala nejvíce hlasů 

právě tato varianta umístění. Pro respondenty bylo velmi důležité, aby byla služba 

dostupná v blízkosti jejich bydliště či pracoviště. A i přestože nebydlí v centru města, 

doporučili tuto variantu jako nejvíce vhodnou.  

Část Ostrava-Poruba obdržela také velký počet doporučení, a proto bych tuto 

variantu, hlavně z důvodu přítomnosti univerzity a vysokoškolských kolejí, opět 

navrhla již v počátcích. Ostatní části města bych zvážila až na základě množství 

finančních prostředků potřebných k výstavbě.  

 

Cena 

Konkrétní stanovení jízdného by záleželo na zvolené cenové politice 

společnosti. Navrhuji však, aby nepřesahovala cenu jízdenky běžné městské 

hromadné dopravy. Pokud by byla vyšší, pravděpodobně by nemotivovala obyvatele 

k užívání služby. V případě ceny nižší než je MHD, by motivaci zvyšovala, jak 

ukazuje obrázek 5.12. 

Doporučuji zvážit princip jízdného používaný v Zaragoze, kde služba funguje 

formou předplatného. Zákazník zaplatí paušální poplatek za rok (v přepočtu přibližně 

630 korun) a poté si zapůjčuje kolo prvních 30 minut vždy zdarma a dalších 30 minut 

za cenu v přepočtu asi 12 korun. Ráda bych podotkla, že kola jsou brány jako 

dopravní prostředek po městě, tedy na krátké vzdálenosti. Běžné užití obecně 

nepřesahuje stanovenou půlhodinu zdarma. Využívat kolo jedním uživatelem na 

dobu delší než 30 minut je navíc pro firmu nežádoucí, jelikož snižuje počet jízdních 

kol k dispozici pro další uživatele. V případě, že zákazník využívá služby popsaným 

způsobem, jezdí po zaplacení předplatného celý rok zdarma. Jak jsem již zmínila, 

obyvatelé Zaragozy využívají službu pravidelně. Proto vidím roční předplatné jako 

velmi motivující pro uživatele, protože si může snadno spočítat, že čím častěji bude 

na kole jezdit, tím více se mu finančně vyplatí. 

Navrhovala bych pro Ostravu použít stejný postup, stanovila bych však ceny 

na nižší úrovni, jelikož kupní síla a průměrný plat je v Ostravě výrazně nižší, téměř 

poloviční (viz kapitola 2.1.3 a 2.2.3). Dále také proto, aby firma motivovala obyvatele 

k užívání kol jako dopravního prostředku, na což zatím nejsou zvyklí. 
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 Při přepočtu předplatného na jedno užití bych zvolila maximálně rozmezí 11-

17 korun, jelikož byla tato varianta nejlépe hodnocena potenciálními uživateli služby, 

kterých jsem se ptala na cenu, jakou by byli ochotni zaplatit (obr. 5.14).  

 

Kvalita a počet jízdních kol 

Kvalita kol byla Ostravany hodnocena jako jeden z nejdůležitějších parametrů 

služby. Jelikož se jedná o nejhmatatelnější prvek služby, je toto zjištění logické. 

V Zaragoze hodnotí kvalitu kol pozitivně. Kola by se tedy měla vyrábět přinejmenším 

ve stejné kvalitě jako ta španělská.  

Počet kol by měl být takový, aby uživatelé nepociťovali nedostatek. Vzhledem 

k tomu, že je vypůjčení kol časově omezené, maximalizuje se počet disponibilních 

kol na den. Úprava počtu kol by závisela na tom, jakou výši finančních prostředků by 

bylo město schopno do služby investovat a také na tom jaký by byl skutečný zájem o 

využití služby. 

 

Pozitivní vliv na životní prostředí 

Nejvýznamnějším parametrem služby je její pozitivní vliv na životní prostředí. 

Tento názor zastává většina dotázaných Ostravanů. Zavedení služby v Ostravě by 

mohlo mít velký vliv na snížení smogu v ovzduší, protože by lidé pravděpodobně 

méně jezdili motorovými vozidly. Snížení smogu v ovzduší by mělo být prioritou 

města, protože má silný negativní vliv na zdraví občanů. Zavedení této revoluční 

služby by tedy mohlo městu výrazně pomoci. 

 

Další parametry jsem již hlouběji nezkoumala, jelikož podstatou mého 

výzkumu v Ostravě bylo především zjistit, zda existuje potenciální zájem o tuto 

službu. Provedla jsem tedy pouze prvotní výzkum a zjistila jsem, že v Ostravě existují 

potenciální uživatelé této služby. Na základě tohoto zjištění by mohly být provedeny 

další podrobnější výzkumy pro definování konkrétních prvků marketingového mixu. 
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat interkulturní rozdíly v užívání 

jízdních kol a služby BiZi. Na základě výsledků získaných výzkumy jsem se pokusila 

navrhnout některé parametry služby pro Ostravu. Dále byly v rámci mého zkoumání 

nalezeny určité nedostatky měst vycházejících z podmínek pro užívání kol, na 

základě nichž byly a představeny náměty pro zlepšení. Dle hodnocení služby BiZi 

v Zaragoze byly sestaveny návrhy, které by mohli přispět k zvýšení spokojenosti 

zákazníků. 

Z mého výzkumu vyplynulo, že přibližně polovina dotázaných v obou městech 

využívá jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek po městě. V Zaragoze jezdí na kole 

s velmi vysokou frekvencí, v Ostravě však s nízkou. 

Dále bylo zjistěno, že uživatelé služby BiZi jsou s ní obecně spokojeni, 

všechna hodnocení parametrů byla spíše pozitivní. Doporučila bych však vylepšit 

uzpůsobení sedátka a zdokonalit údržbu kol. Uživatelé jezdí na kolech BiZi s vysokou 

frekvencí a tvoří téměř polovinu z celkových cyklistů na stezkách.  

Hodnocení podmínek měst dopadlo velmi odlišně v závislosti na místě sběru 

informací. V Ostravě nejhůře hodnotí množství parkovišť, jichž je ve městě 

nedostatetek, naopak v Zaragoze byl tento faktor hodnocen nejlépe. Bezpečnost na 

cestách nebyla hodnocena příliš pozitivně v obou městech a měla by se zlepšit. 

Prostor pro změnu k lepšímu vidím i v kvalitách a propojenosti cest. 

Z dotazníkového šetření provedeného v Ostravě vyplynulo, že by obyvatelé 

tuto novou službu pro město spíše doporučili. Největší přínos služby vidí v pozitivním 

vlivu na životní prostředí, velmi důležitým faktorem služby je pro ně vysoká kvalita 

kola. Služba by pro ně byla motivující v případě, že by se nacházela v blízkosti jejich 

bydliště či pracoviště. Službu by navrhovali umístit s největší pravděpodobností 

v centru města a okolí a jako druhou nejvíce doporučenou variantou by byla Ostrava-

Poruba. Jako nejvíce akceptovatelná vyšla cena na úrovni 11-17 korun. 

V zavedení této revoluční služby jako nové formy městské hromadné dopravy 

vidím vysoký potenciál, protože by mohla mít pozitivní přínos pro celou společnost. 

Výzkumem bylo ověřeno, že i v Ostravě existují potenciální zákazníci služby, která 

úspěšně funguje v mnoha zemích po celém světě 
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   Příloha č. 1: Plán rozmístění stanovišť služby v Zaragoze 
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Příloha č. 2 : Přeložený dotazník Zaragoza 
 
 
Dobrý den,  
Jsem studentka  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Zaragoza, provádím výzkum zaměřený na užívání jízdních kol a služby BiZi v městě 
Zaragoza. Pokud máte několik minut, bylo by pro mne velmi přínosné, kdybyste odpověděl 
na následující otázky. 
Všechny data jsou anonymní a slouží výhradně k účelům tohoto studia. 
 
ČÁST I 
 

 

2.  Z jakého důvodu jízdní kolo nepoužíváte?  

Kvalita cest  

Bezpečnost  

Příliš únavné  

Vzdálenost bydliště  

Další. Jaké? ______________ 

 

3.  Co by Vás přesvědčilo k užívání jízdních kol? Po zodpovězení  přejděte prosím k 

otázce č. 12. 
Zlepšení kvality cest  

Snížení nákladů  

Nic by mne nepřesvědčilo  

Další. Jaké? ______________ 

 

4. V jakém ročním období používáte jízdní kolo nejvíce?  
(Můžete zvolit více možností) 

Jaro  

Léto  

Podzim  

Zima  

 
 
 

1.  Používáte obecně jízdní kolo ke svojí přepravě? 
 

Ano, vždy ………………………………………………přejděte prosím k otázce č. 4  

Ano i ostatní dopravní prostředky ..........…..... přejděte prosím k otázce č. 4           

Ne, nikdy  ..........................................................přejděte prosím k otázce č. 2  
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5. Jak často daném období používáte jízdní kolo ? 

Denně  

Nekolikrát týdně  

Několikrát měsíčně  

Vyjíměčně  

 
 

6. Z jakého důvodu využíváte jízdního kola ke své přepravě? Můžete zvolit více 

možností. 
Finanční úspora  

Sport  

Ekologie  

Zdraví  

Praktičnost  

Další. Jaké? ____________ 

 
 

7. Jak hodnotíte podmínky města Zaragoza pro užívání jízdních kol?  
 

 
Velmi 
dobré 

Dobré Špatné 
Velmi 
špatné 

Kvalita cest pro jízdní kola     

Propojenost cest     

Počet parkovišť na kola     

Bezpečnost parkovišť     

Bezpečnost z hlediska provozu     

 
8. Znáte službu BiZi? 
 

Ano   

Ne .................................................................přejděte prosím k otázce č. 12  

 
 

9. Používáte…? 
 

Pouze vlastní jízdní kolo………………….. přejděte prosím k otázce č. 12  

Vlastní i BiZi  

Pouze BiZi  
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10. Jak hodnotíte službu BiZi? 
 

 
Velmi 
dobré 

Dobré Špatné 
Velmi 
špatné 

Kvalita jízdního kola     

Vzdálenost mezi parkovišti     

Počet parkovišť     

Uzpůsobení sedátka uživateli     

Údržba jízdních kol     

Počet jízdních kol     

Vztah cena – čas     

 
 

11. Jak často v průměru využíváte služby BiZi? 

Denně  

Několikrát za týden  

Několikrát za měsíc  

Vyjímečně  

 
 

ČÁST II 
Následující otázky mají výhradně statistický charakter: 
 

12. ¿Máte auto? 

Ano  

Ne  

 

13. Pohlaví 

Muž   

Žena  

 

14. Jaký je váš věk?  
 

15-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  
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15. Jaká je Vaše aktuální situace?  
 

Pracující  

Důchodce  

Nezaměstnaný  

Student  

V domácnosti  

Jiná možnost _____________ 

 

16. Poštovní směrovací číslo 

__________________________________ 
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Příloha č. 3: Dotazník Ostrava 

Dobrý den,  
Jsme studentka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru Marketing a obchod. Provádím 
výzkum zaměřený na užívání jízdních kol a možnosti využití služby půjčování si jízdních kol 
v městě Ostrava. Pokud máte několik minut, bylo by pro mne velmi přínosné, kdybyste 
odpověděl/a na následující otázky. 
Všechny data jsou anonymní a slouží výhradně k účelům tohoto studia. 
 
ČÁST I 
 

 

 

 

1.  Používáte obecně jízdní kolo ke svojí přepravě? 
 

Ano, vždy ………………………………………………přejděte prosím k otázce č. 4  

Ano i ostatní dopravní prostředky ..........…..... přejděte prosím k otázce č. 4           

Ne, nikdy  ..........................................................přejděte prosím k otázce č. 2  

2.   Z jakého z uvedených důvodů nepoužíváte jízdní kolo ke svojí přepravě? 
(Vyberte jeden nejpodstatnější) 

Kvalita cest  

Bezpečnost  

Příliš únavné  

Vzdálenost bydliště  

Nemám jízdní kolo  

Používám jiný dopravní prostředek  

3.  Co by Vás přesvědčilo, abyste jízdní kolo používali jako dopravní prostředek?  
Vyberte jeden nejpodstatnější. Po vyplnění přejděte prosím k otázce č. 7 

Zlepšení kvality cest  

Snížení nákladů  

Možnost půjčit si jízdní kolo  

Nic by mne nepřesvědčilo  

4. Z jakého důvodu využíváte jízdního kola ke své přepravě?  
(Vyberte max. 3 z nabízených možností) 

Finanční úspora  

Sport  

Ekologie  

Zdraví  

Praktičnost  
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Představte si, že by v Ostravě existovala služba, která se ve světě již běžně 

používá a která by umožnila krátkodobé vypůjčení si jízdního kola pomocí 

čipové karty registrované na konkrétní osobu. Kola by byla připevněna ve 

speciálních stojanech a umožnila by uživateli kolo ze stojanu uvolnit a 

krátkodobě jej použít a poté jej stejným způsobem zanechat o několik bloků dále. 

Dle potřeby individuálního  

uživatele. 
 

 
 

 
7. Mylíte si, že by tato služba byla pro město Ostrava vhodná? 

Ano   

Ne  .............................................................přejděte prosím k otázce č. 13   

 
 
 
 
 

5. Jak často jej v případě příznivých klimatických podmínek používáte? 

Pravidelně  

Vícekrát za týden  

Několikrát za měsíc  

Vyjímečně  

6. Jak hodnotíte podmínky města Ostrava pro užívání jízdních kol?  

 
Velmi 
dobré 

Dobré Špatné 
Velmi 
špatné 

Kvalita cest pro jízdní kola     

Propojenost cest     

Množství parkovišť na kola     

Bezpečnost z hlediska provozu     
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8. Jakým způsobem jsou pro Vás níže uvedené faktury motivující k užívání této 
služby. Ohodnoťt na stupnici 1-4 (1- velmi důležíté, 4- nepodstatné) 

 
Velmi 

důležité 
Důležité 

Méně 
důležité 

Nepodstatné 

Cena nižší než MHD     

Jednoduchost použití     

Kvalita jízdních kol     

Počet jízdních kol a parkovišť     

Šětření životního prostředí, Ekologické 
důvody 

    

Zkvalitnění cest pro jízdní kola     

Dostupnost služby v blízkosti 
bydliště/pracoviště 

    

Usnadnění/urychlení přepravy po městě     

 

9. V jakých částech města Ostravy byste doporučil/a službu umístit?  
 (Vyberte max. 2 z nabízených možností) 

Moravská Ostrava (Cetrum a okolí)  

Mariánské hory  

Svinov  

Poruba  

Dubina a Hrabůvka  

Vítkovice  

Další. Jaké? ____________ 

 

10. Myslíte si, že byste právě Vy vužíval ke své přepravě po městě...? 
Převážně této služby  

Služby v kombinaci s jiným typem dopravních prostředků  

Výhradně jiné dopravní prostředky........... přejděte prosím k otázce č. 13  

 

11. Jak často si myslíte, že byste v průměru službu využíval? 

Pravidelně  

Nepravidelně  

 

12. Kolik byste byl ochoten zaplatit za hodinu použití půjčeného jízdního kola? 
0 -10 kč  

11-17 kč  

18-25 Kč  

Více než 25 kč  
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ČÁST II 
 
Následující otázky mají výhradně statistický charakter: 
 

13. Máte auto? 

Ano  

Ne  

 
 

14. Pohlaví 

Muž   

Žena  

 
 
 

15. Jaký je váš věk?  
 

15-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  

 
 

16. Jaká je Vaše aktuální situace?  
Zvolte 1 z nabízených možností 

Zaměstnanec nebo pracující student  

Student  

Podnikatel  

Nezaměstnaný  

Důchodce  

Další. Jaké? ____________ 

 
 

17. V jaké části Ostravy bydlíte? 

__________________________________ 
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Příloha č. 4 : Grafická deskripce vybraných otázek  

Další výsledky analýzy služby BiZi v Ostravě 
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Příloha č. 5: Frekvenční tabulky 

 

Na kole po městě 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Ano, vždy 21 14,0 14,0 14,0 

Ano i jiné DP 48 32,0 32,0 46,0 

Ne, nikdy 81 54,0 54,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Ostrava Valid Ano, vždy 6 4,0 4,0 4,0 

Ano i jiné DP 74 49,3 49,3 53,3 

Ne, nikdy 70 46,7 46,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

  

Důvody užití: 
 

Finanční úspora 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Ne 36 24,0 53,7 53,7 

Ano 31 20,7 46,3 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Ne 70 46,7 87,5 87,5 

Ano 10 6,7 12,5 100,0 

Total 80 53,3 100,0  

Missing 666 70 46,7   

Total 150 100,0   
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Sport 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Ne 30 20,0 44,8 44,8 

Ano 37 24,7 55,2 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Ne 22 14,7 27,5 27,5 

Ano 58 38,7 72,5 100,0 

Total 80 53,3 100,0  

Missing 666 70 46,7   

Total 150 100,0   

 
 

Ekologie 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Ne 43 28,7 64,2 64,2 

Ano 24 16,0 35,8 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Ne 78 52,0 97,5 97,5 

Ano 2 1,3 2,5 100,0 

Total 80 53,3 100,0  

Missing 666 70 46,7   

Total 150 100,0   
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Zdraví 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Ne 38 25,3 56,7 56,7 

Ano 29 19,3 43,3 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Ne 48 32,0 60,0 60,0 

Ano 32 21,3 40,0 100,0 

Total 80 53,3 100,0  

Missing 666 70 46,7   

Total 150 100,0   

 
 

Praktičnost 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Ne 33 22,0 49,3 49,3 

Ano 34 22,7 50,7 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Ne 62 41,3 77,5 77,5 

Ano 18 12,0 22,5 100,0 

Total 80 53,3 100,0  

Missing 666 70 46,7   

Total 150 100,0   
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Frekvence užití 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Pravidelně 27 18,0 39,7 39,7 

Vícekrát za týden 29 19,3 42,6 82,4 

Několikrát za měsíc 6 4,0 8,8 91,2 

Vyjímečně 6 4,0 8,8 100,0 

Total 68 45,3 100,0  

Missing 666 82 54,7   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Pravidelně 8 5,3 10,0 10,0 

Vícekrát za týden 18 12,0 22,5 32,5 

Několikrát za měsíc 38 25,3 47,5 80,0 

Vyjímečně 16 10,7 20,0 100,0 

Total 80 53,3 100,0  

Missing 666 70 46,7   

Total 150 100,0   

 

Kvalita cest 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Velmi dobré 12 8,0 17,6 17,6 

Dobré 33 22,0 48,5 66,2 

Špatné 18 12,0 26,5 92,6 

Velmi špatné 5 3,3 7,4 100,0 

Total 68 45,3 100,0  

Missing 666 82 54,7   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Velmi dobré 4 2,7 5,3 5,3 

Dobré 46 30,7 60,5 65,8 

Špatné 24 16,0 31,6 97,4 

Velmi špatné 2 1,3 2,6 100,0 

Total 76 50,7 100,0  

Missing 666 70 46,7   

999 4 2,7   

Total 74 49,3   

Total 150 100,0   
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Propojenost 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Velmi dobré 6 4,0 9,0 9,0 

Dobré 22 14,7 32,8 41,8 

Špatné 32 21,3 47,8 89,6 

Velmi špatné 7 4,7 10,4 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Velmi dobré 4 2,7 5,3 5,3 

Dobré 40 26,7 52,6 57,9 

Špatné 28 18,7 36,8 94,7 

Velmi špatné 4 2,7 5,3 100,0 

Total 76 50,7 100,0  

Missing 666 70 46,7   

999 4 2,7   

Total 74 49,3   

Total 150 100,0   

 
 
 
 

Množství parkovišť 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Velmi dobré 9 6,0 13,6 13,6 

Dobré 39 26,0 59,1 72,7 

Špatné 17 11,3 25,8 98,5 

Velmi špatné 1 ,7 1,5 100,0 

Total 66 44,0 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 2 1,3   

Total 84 56,0   

Total 150 100,0   
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Ostrava Valid Dobré 10 6,7 13,2 13,2 

Špatné 42 28,0 55,3 68,4 

Velmi špatné 24 16,0 31,6 100,0 

Total 76 50,7 100,0  

Missing 666 70 46,7   

999 4 2,7   

Total 74 49,3   

Total 150 100,0   

 
 

Bezpečnost 

 

Místo sběru 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Zaragoza Valid Dobré 23 15,3 34,3 34,3 

Špatné 34 22,7 50,7 85,1 

Velmi špatné 10 6,7 14,9 100,0 

Total 67 44,7 100,0  

Missing 666 82 54,7   

999 1 ,7   

Total 83 55,3   

Total 150 100,0   

Ostrava Valid Velmi dobré 2 1,3 2,6 2,6 

Dobré 34 22,7 44,7 47,4 

Špatné 28 18,7 36,8 84,2 

Velmi špatné 12 8,0 15,8 100,0 

Total 76 50,7 100,0  

Missing 666 70 46,7   

999 4 2,7   

Total 74 49,3   

Total 150 100,0   
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Frekvenční tabulky pouze pro Ostravu: 

 
Důvody k nevyužití jízdního kola  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvalita cest 2 1,2 2,9 2,9 

Bezpečnost 6 3,7 8,8 11,8 

Příliš únavné 2 1,2 2,9 14,7 

Vzdálenost bydliště 2 1,2 2,9 17,6 

Nemám kolo 36 22,0 52,9 70,6 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

20 12,2 29,4 100,0 

Total 68 41,5 100,0  

Missing 666 82 50,0   

System 14 8,5   

Total 96 58,5   

Total 164 100,0   

 

Co by přesvědčilo 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zlepšní kvality cest 16 9,8 23,5 23,5 

Snížení nákladů 2 1,2 2,9 26,5 

Možnost půjčit si 12 7,3 17,6 44,1 

Nic 38 23,2 55,9 100,0 

Total 68 41,5 100,0  

Missing 666 82 50,0   

System 14 8,5   

Total 96 58,5   

Total 164 100,0   
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Vhodnost pro Ostravu  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 96 58,5 64,0 64,0 

ne 54 32,9 36,0 100,0 

Total 150 91,5 100,0  

Missing System 14 8,5   

Total 164 100,0   

 
 

Cena nižší než MHD  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 32 19,5 32,7 32,7 

Důležité 36 22,0 36,7 69,4 

Méně důležité 16 9,8 16,3 85,7 

Nepodstatné 14 8,5 14,3 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 

 
Hodnocení důležitosti jednotlivých parametrů služby: 

 

Jednoduchost použití  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 16 9,8 16,7 16,7 

Důležité 62 37,8 64,6 81,3 

Méně důležité 8 4,9 8,3 89,6 

Nepodstatné 10 6,1 10,4 100,0 

Total 96 58,5 100,0  

Missing 666 52 31,7   

999 2 1,2   

System 14 8,5   

Total 68 41,5   

Total 164 100,0   
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Kvalita kol  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 50 30,5 51,0 51,0 

Důležité 26 15,9 26,5 77,6 

Méně důležité 14 8,5 14,3 91,8 

Nepodstatné 8 4,9 8,2 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 
 

Počet kol a parkovišť  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 32 19,5 32,7 32,7 

Důležité 48 29,3 49,0 81,6 

Méně důležité 12 7,3 12,2 93,9 

Nepodstatné 6 3,7 6,1 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 
 

Životní prostředí  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 48 29,3 49,0 49,0 

Důležité 32 19,5 32,7 81,6 

Méně důležité 12 7,3 12,2 93,9 

Nepodstatné 6 3,7 6,1 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   
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Zkvalitnění cest  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 38 23,2 38,8 38,8 

Důležité 48 29,3 49,0 87,8 

Méně důležité 6 3,7 6,1 93,9 

Nepodstatné 6 3,7 6,1 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 
 

Dostupnost 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 46 28,0 46,9 46,9 

Důležité 30 18,3 30,6 77,6 

Méně důležité 16 9,8 16,3 93,9 

Nepodstatné 6 3,7 6,1 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 
 

Usnadnění přepravy 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Velmi důležité 28 17,1 29,2 29,2 

Důležité 50 30,5 52,1 81,3 

Méně důležité 6 3,7 6,3 87,5 

Nepodstatné 12 7,3 12,5 100,0 

Total 96 58,5 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 16 9,8   

Total 68 41,5   

Total 164 100,0   
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Doporučené umístění: 

 
Centrum a okolí 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ne 32 19,5 32,7 32,7 

ano 66 40,2 67,3 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 
 

Mariánské hory 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ne 80 48,8 81,6 81,6 

ano 18 11,0 18,4 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 

 

Svinov 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ne 90 54,9 91,8 91,8 

ano 8 4,9 8,2 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   
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Poruba 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ne 59 36,0 60,2 60,2 

ano 39 23,8 39,8 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 

 

Ostrava- Jih 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ne 72 43,9 73,5 73,5 

ano 24 14,6 24,5 98,0 

5 2 1,2 2,0 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   

 
 

Využití 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Převážně této služby 6 3,7 6,1 6,1 

Službu i ostaní 68 41,5 69,4 75,5 

Jen ostatní 24 14,6 24,5 100,0 

Total 98 59,8 100,0  

Missing 666 52 31,7   

System 14 8,5   

Total 66 40,2   

Total 164 100,0   
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Potenciální frekvence 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Pravidelně 22 13,4 28,9 28,9 

Nepravidelně 54 32,9 71,1 100,0 

Total 76 46,3 100,0  

Missing 666 74 45,1   

System 14 8,5   

Total 88 53,7   

Total 164 100,0   

 
 

Navrhovaná cena 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-10 Kč 20 12,2 26,3 26,3 

11-17 Kč 32 19,5 42,1 68,4 

18-25 Kč 18 11,0 23,7 92,1 

Více než 25 6 3,7 7,9 100,0 

Total 76 46,3 100,0  

Missing 666 74 45,1   

System 14 8,5   

Total 88 53,7   

Total 164 100,0   
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Příloha č. 6: Vybrané kontingenční tabulky 

 

Prověření vztahu mezi vlastní auto a využitím jízdních kol17 

 

 

Statistics=Adjusted Residual 

Místo sběru Vlastní auto 

Ano Ne 

dimension0 

Zaragoza Na kole po městě Ano, vždy -2,2 2,2 

Ano i jiné DP 1,0 -1,0 

Ne, nikdy ,6 -,6 

Ostrava Na kole po městě Ano, vždy ,7 -,7 

Ano i jiné DP 2,3 -2,3 

Ne, nikdy -2,6 2,6 

 
 

 

Statistics=% within Na kole po městě 

Místo sběru Vlastní auto 

Total Ano Ne 

dimenson0 

Zaragoza Na kole po městě Ano, vždy 23,8 % 76,2 % 100,0 % 

Ano i jiné DP 52,1 % 47,9 % 100,0 % 

Ne, nikdy 48,1 % 51,9 % 100,0 % 

Total 46,0 % 54,0 % 100,0 % 

Ostrava Na kole po městě Ano, vždy 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

Ano i jiné DP 62,2 % 37,8 % 100,0 % 

Ne, nikdy 41,4 % 58,6 % 100,0 % 

Total 52,7 % 47,3 % 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17  Existují rozdíly v odpovědích dle Adjustovaných residuí, které vykazují hodnoty větší než 2 nebo menší než -2. 
Prověřeno také Chi- testem: v odpovědích není závislost (hodnota Asymp. Sig. Větší než 0,05. Dle stejné logiky 
postupuji i v následujích tabulkách. 
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Prověření vztahu mezi vlastní auto a důvodem k nevyužití jízdních kol18 

 

 

Statistics=Adjusted Residual 

 
O: Máte auto? 

ano ne 

O: Důvod proč ne  Kvalita cest -1,2 1,2 

Bezpečnost 1,4 -1,4 

Příliš únavné 1,8 -1,8 

Vzdálenost bydliště -1,2 1,2 

Nemám kolo ,4 -,4 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

-1,1 1,1 

 

 

Statistics=% within O: Máte auto? 

 
O: Máte auto? 

Total ano ne 

O: Důvod proč ne  Kvalita cest ,0 % 4,9 % 2,9 % 

Bezpečnost 14,8 % 4,9 % 8,8 % 

Příliš únavné 7,4 % ,0 % 2,9 % 

Vzdálenost bydliště ,0 % 4,9 % 2,9 % 

Nemám kolo 55,6 % 51,2 % 52,9 % 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

22,2 % 34,1 % 29,4 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
18 Neexistují rozdíly v odpovědích ani závislost. 



 

3 
 

Prověření vztahu mezi důvodem k nevyužití a doporučením 
pro Ostravu19 
 

Statistics=Adjusted Residual 

 
Vhodnost pro Ostravu O 

ano ne 

O: Důvod proč ne  Kvalita cest 1,1 -1,1 

Bezpečnost -1,7 1,7 

Příliš únavné 1,1 -1,1 

Vzdálenost bydliště 1,1 -1,1 

Nemám kolo -,7 ,7 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

,6 -,6 

 
 
 

O: Důvod proč ne  * Vhodnost pro Ostravu O Crosstabulation 

Count 

 
Vhodnost pro Ostravu O 

Total ano ne 

O: Důvod proč ne  Kvalita cest 2 0 2 

Bezpečnost 2 4 6 

Příliš únavné 2 0 2 

Vzdálenost bydliště 2 0 2 

Nemám kolo 22 14 36 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

14 6 20 

Total 44 24 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Neexistují rozdíly v odpovědích ani závislost. 
 



 

4 
 

Počet respondentů, kteří nejezdí na kole, jelikož jej nemají, doporučili by 
službu i by ji využili. 
 

O: Důvod proč ne  * Vhodnost pro Ostravu O * Využití Crosstabulation 

Count 

Využití Vhodnost pro 

Ostravu  

Total ano 

Službu i ostaní O: Důvod proč ne  Kvalita cest 2 2 

Vzdálenost bydliště 2 2 

Nemám kolo 14 14 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

10 10 

Total 28 28 

Jen ostatní O: Důvod proč ne  Bezpečnost 2 2 

Příliš únavné 2 2 

Nemám kolo 8 8 

Používám jiný dopr. 

prostředek 

4 4 

Total 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


