
 

 



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

Analýza marketingové komunikace nové značky na trhu 

Marketing Communication Analysis of a New Brand on the Market 

 

 

 

 

 

Student:  Žaneta Churavá 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Tomáš Balcar 

 

 

 

 

Ostrava 2013 

  



 

 

 



 

 

  



3 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................. 4 

2 CHARAKTERISTIKA TRHU OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ..................................... 6 

2.1 Železnice ČR v dnešní době ....................................................................................................... 6 

2.2 Osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava .................................................................. 7 

2.2.1 Konkurence na české železnici ........................................................................................... 7 

2.2.2 Linka Praha – Ostrava ......................................................................................................... 8 

2.3 Subjekty trhu osobní železniční dopravy působící na trase Praha - Ostrava .............................. 9 

2.3.1 České dráhy, a.s. ................................................................................................................. 9 

2.3.2 RegioJet, a.s. ..................................................................................................................... 11 

2.3.3 LEO Express, a.s. .............................................................................................................. 12 

2.4 Charakteristika společnosti LEO Express, a.s. ......................................................................... 13 

2.4.1 Historie společnosti........................................................................................................... 13 

2.4.2 Marketingové prostředí ..................................................................................................... 14 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE ............................... 19 

3.1 Komunikační mix ..................................................................................................................... 20 

3.1.1 Reklama ............................................................................................................................ 20 

3.1.2 Podpora prodeje ................................................................................................................ 22 

3.1.3 Public relations (PR) – vztahy s veřejností ....................................................................... 23 

3.1.4 Direct marketing – přímý marketing................................................................................. 24 

3.1.5 On-line komunikace .......................................................................................................... 25 

4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT ................................................................................. 27 

4.1 Metodika analýzy reklamních kampaní .................................................................................... 27 

4.2 Metodika shromažďování kvantifikovatelných dat .................................................................. 28 

5 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI LEO EXPRESS, A.S. 30 

5.1 Rozbor úvodní reklamní kampaně ............................................................................................ 31 

5.2 Současná marketingová kampaň .............................................................................................. 37 

5.3 Analýza dat o počtu přepravených cestujících ......................................................................... 41 

5.4 Marketing na internetu ............................................................................................................. 42 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ..................................................................................................... 44 

7 ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 47 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 48 

SEZNAM ZKRATEK 50 



4 

 

1 ÚVOD 

V posledních dvou letech se významně mění trh osobní železniční dopravy v České 

republice. Důvodem těchto změn je liberalizace dálkové železniční dopravy a vstup 

významných konkurentů na doposud prakticky monopolní trh. 

V září roku 2011 začaly na železniční trati mezi Prahou a Ostravou jezdit, kromě 

dosavadních souprav provozovaných společností České dráhy, a.s., také vlaky soukromého 

dopravce, společnosti RegioJet, a.s. V tu dobu se na podnikání v oboru osobní železniční 

dopravy již připravovala další společnost. Ta svůj provoz na stejné trase spustila v listopadu 

roku 2012. Tímto již třetím dopravcem přepravujícím cestující mezi Prahou a Ostravou je 

akciová společnost LEO Express. Na analýzu marketingové komunikace této společnosti 

bude práce zaměřená. 

V srpnu roku 2011 jsem nastoupila na pozici palubní průvodkyně (stevardky) do 

společnosti RegioJet, kde jsem pracovala téměř rok. V červenci 2012 jsem RegioJet opustila a 

dostala jsem možnost začít pracovat pro společnost LEO Express. Díky těmto pracovním 

nabídkám jsem mohla být u vzniku obou projektů nových, očekávaných, někdy ne příliš 

vítaných, ale vždy hojně diskutovaných soukromých železničních dopravců. 

Tématem bakalářské práce je analýza marketingové komunikace nové značky na trhu 

osobní železniční dopravy. Úspěšné zavedení nového produktu či značky na trh se v podstatě 

nejde bez komunikace. Nový produkt je potřeba podpořit marketingovou komunikací, která 

spotřebitele v první řadě informuje o nové nabídce a přesvědčí je ke koupi. Další kroky 

marketingové strategie vedou ke zvyšování povědomí o produktu, vytvoření image 

a  vybudování dobrého jména firmy, vytvoření stabilní základny klientů a dalším aktivitám, 

které podpoří úspěšné podnikání. 

Cílem práce je analyzovat použité komunikační nástroje společnosti LEO Express, 

zhodnotit jejich provedení a dopad na spotřebitele. Vyhodnocení úspěšnosti marketingové 

komunikace bude podloženo daty získanými vlastním výzkumem zaměřeným na ukazatel 

obsazenosti vlaků.  

Práce je rozdělaná na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří dvě 

kapitoly. V první z nich bude popsána současná situace osobní železniční dopravy v ČR, 

zmíněn bude také význam tratě Praha – Ostrava, a proč právě o ni jeví soukromí dopravci 
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zájem. V další části této kapitoly bude popsán vstup nových konkurentů na trh a jejich 

charakteristika s větším důrazem společnost LEO Express. 

V další kapitole budou popsána teoretická východiska marketingové komunikace, 

pomocí specifikace komunikačního mixu a jeho jednotlivých nástrojů, které budou dále 

rozebírány v praktické části práce. 

Praktická část začíná čtvrtou kapitolou, ve které bude popsána metodika sběru dat 

potřebných pro provedení samotné analýzy marketingové komunikace. Tato kapitola bude 

rozdělena do dvou částí. První z nich bude zaměřena na metodiku analyzování reklamních 

kampaní, v druhé bude popis způsob sběru primárních dat o obsazenosti vlaků. 

Samotná analýza marketingové komunikace bude provedena v páté kapitole, která se 

opět rozčlení na část analýzy jednotlivých reklamních kampaní a poté zhodnocení 

s přihlédnutím na získaná „tvrdá“ data o počtu cestujících využívajících služeb LEO Express 

ve sledovaném období. 

V poslední kapitole budou přijaty závěry a následně přednesena doporučení, která 

vyplynou z provedené analýzy.  
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2 CHARAKTERISTIKA TRHU OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ 

DOPRAVY  

2.1 Železnice ČR v dnešní době 

„Dominantním vlastníkem a provozovatelem železničních drah na našem území 

v průběhu historie byl nejčastěji stát. Ovšem síť vybudovali především soukromí vlastníci. 

V současné době je vlastníkem většiny železničních tratí  České republiky stát zastoupený 

státní organizací Správa železniční dopravní cesty a České dráhy, akciová společnost jsou 

největším národním dopravcem.“ [12] 

Rozloha ČR činí 78 866 km
2
.  Katastrální rozloha pozemků ve vlastnictví 

subjektů vlastnících a provozujících železniční dopravu, činí necelých 301 km
2
. Průměrnou 

délkou 0,12 km tratí na 1 km
2
 plochy území máme jednu z nejhustších železničních sítí na 

světě. Délka železniční sítě  ČR k 31. 12. 2011  činila 9 470 km. Na železniční síti ČR je 

6 691 mostů v celkové délce přes 147 km, 154 tunelů v celkové délce přes 38 km 

a 8 389 úrovňových přejezdů. [13] 

Železniční doprava je v České republice druhým nejpoužívanějším způsobem dopravy 

osob i nákladů a lze ji využívat na kratší, střední i delší vzdálenosti. V dnešní době soupeří 

hlavně se silniční dopravou, která je u nás stále využívána nejvíce. Železnice má oproti 

silniční dopravě výhody v lepším vztahu k životnímu prostředí (elektrifikované tratě neničí 

ovzduší zplodinami) a větší rychlosti. Nevýhodou je menší dostupnost – koleje nevedou 

všude a vlaky jezdí jen podle jízdních řádů. 

Česká železniční síť patří k nejhustějším v Evropě, ale je nekvalitní a velmi pomalu se 

modernizuje na západoevropskou úroveň. Páteř železniční sítě v ČR tvoří 4 evropské koridory 

určené pro rychlostní dopravu – s možností provozu v rychlostech až 160 km/h. Na ni 

navazuje vnitřní elektrifikovaná železniční síť určená pro rychlíkovou dopravu. Z globálního 

pohledu nejmenší význam má síť regionálních železniční tratí. Ty nejsou všechny 

elektrifikované a pohybují se na nich převážně osobní, případně spěšné vlaky. [14] 

Největším osobním železničním dopravcem v ČR je akciová společnost České dráhy, 

která za rok 2011 přepravila 166 milionů cestujících. V nákladní železniční dopravě pak 

dominuje její dceřiná společnost ČD Cargo, a.s, jejíž objem přepravy ve stejném roce byl 

78,74 miliony tun nákladů. [15] 
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Správcem železnic je od 1. ledna 2003 státní organizace SŽDC zřízená na základě 

zákona č. 77/2002 Sb. (Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
1
). 

„Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah 

regionálních ve vlastnictví státu.“ [12] SŽDC je institucí, která je zodpovědná za 

provozuschopnost a modernizaci a rozvoj železniční sítě, tak aby byla zajištěna dopravní 

potřeba státu a dopravní obslužnost. 

2.2 Osobní železniční doprava na trase Praha - Ostrava 

Do roku 2011 byl český trh osobní železniční dopravy téměř výhradním monopolem, 

který ovládaly České dráhy, a.s.  

V září 2011 vstoupil na tento trh první soukromý železniční dopravce RegioJet, a.s. 

S provozem osobních vlaků kategorie IC se orientoval na jedinou trasu a to z Prahy do 

Ostravy (Havířova) a zpět. O něco později trasu prodloužil až do slovenské Žiliny (přes 

Český Těšín a Čadcu).  

Od prosince 2012 jezdí na trase mezi Prahou a Ostravou (Bohumínem), také vlaky 

společnosti LEO Express, a.s.  

2.2.1 Konkurence na české železnici 

„Po rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky v roce 1993 

vznikla rozdělením někdejších Československých státních drah státní organizace České dráhy. 

Jednalo se samozřejmě o unitární železniční podnik, který plnil jak funkci provozovatele 

dráhy, tak osobního i nákladního dopravce. Tyto kategorie navíc tehdejší legislativa 

pocházející z roku 1964 ani neznala. Situace se změnila od 1. ledna 1995, kdy vstoupil 

platnost nový zákon o drahách č. 266/1994 Sb. Ten zavedl především výše zmíněné kategorie 

provozovatel dráhy a provozovatel drážní dopravy (dopravce). Dále rozdělil českou 

železniční síť, která tehdy byla celá ve správě ČD (s výjimkou vleček), na celostátní dráhu 

(tratě mezinárodního a celostátního významu) a regionální dráhy (tratě regionálního 

významu). Samostatnou kategorií zůstaly vlečky.“ [16] 

                                                 
1
 Celé znění zákona dostupné na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky 

 WWW: < http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=3&t=880> 
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Smyslem rozdělení tratí na celostátní a regionální tehdy bylo to, že se v dlouhodobém 

horizontu uvažovalo se zachováním celostátních drah ve vlastnictví státu (ve správě ČD), 

kdežto regionální dráhy by mohly být postupně privatizovány, převáděny do majetku obcí 

(kraje jako samosprávné jednotky vznikly až v roce 2000), či případně zrušeny. Revoluční 

však bylo zavedení možnosti vstupu jakéhokoliv dopravce s platnou licencí na libovolnou trať 

– celostátní nebo regionální – bez ohledu na to, komu tato trať patří, či kdo ji spravuje. 

Nová legislativa tedy umožnila konkurenci železničních dopravců na státní železniční 

síti ve správě ČD. Nástup konkurence byl zpočátku velmi pomalý a týkal se prakticky jen 

nákladní dopravy a ve většině případů jen v dopravě na kratší vzdálenosti. V osobní dopravě 

se pak možnost vstupu firem konkurujících ČD neprojevila vůbec. Důvodem bylo především 

rozdělování dotací na provoz osobní železniční dopravy, které stát dával přímo ČD. [16] 

Až v druhé polovině 90. let přešlo několik regionálních tratí od ČD do rukou jiných 

organizací. Důvodem byla především potřeba rychle reagovat na zastavení provozu ze strany 

ČD.  

Liberalizace osobní železniční dopravy mohla lépe pokračovat díky rozdělení státní 

organizace České dráhy na akciovou společnost České dráhy a státní organizaci SŽDC 

k 1. lednu 2003 Zřízení krajů (1. 1. 2000) znamenalo především převedení odpovědnosti za 

objednávání regionální železniční dopravy z Ministerstva dopravy na jednotlivé kraje. 

Ministerstvo si ponechalo objednávání dálkové dopravy. Přesto kraje ještě v několika dalších 

letech ze zvyku automaticky objednávaly veškeré výkony především u ČD. 

Nicméně možnosti provozování osobní dopravy na vlastní podnikatelské riziko, tedy 

bez dotací ze státního nebo regionálního rozpočtu, jsou v ČR omezené. Dopravci se shodují, 

že jedinou linkou, kterou je možno financovat pouze z jízdného vybraného od cestujících, je 

linka Praha – Ostrava. 

2.2.2 Linka Praha – Ostrava 

Čím je trať mezi Prahou a Ostravou tak specifická, popsal ředitel Centra pro efektivní 

dopravu Michal Drábek: 

"Trať Praha – Ostrava spojuje naše dvě největší aglomerace - Prahu a Ostravsko. Když 

k Ostravě přičteme všechna ta okolní města, tak je ta aglomerace větší než Brno. Železnice je 

tam časově konkurenceschopná vůči dálnici, kdežto z Prahy do Brna nikoliv. …“ [17] 
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Emanuel Šíp, odborník na osobní dopravu a bývalý ředitel Českých drah potvrzuje, že 

trať Praha – Ostrava je jedna z mála tratí v ČR, která má schopnost výrazně zvítězit nad 

silniční konkurencí, především kvůli nevyhovujícím stavu dálnice D1, která je přeplněná 

a také cesta kolem Brna je do Ostravy velkou oklikou. Je tak výhodnější jet vlakem, protože 

cesta je rychlejší a také pohodlnější. [17] 

Není proto s podivem, že právě na tuto trať se zaměřili oba dva nově vstupující 

dopravci na trh osobní železniční dopravy. Je to, svým způsobem, ideální prostor pro rozběh 

a odzkoušení soukromého podnikání, které se v naší republice teprve pomalu začíná rozvíjet. 

2.3 Subjekty trhu osobní železniční dopravy působící na trase 

Praha - Ostrava 

2.3.1 České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. 

jako jeden z nástupnických subjektů původní státní organizace České dráhy. 

Vlastníkem 100 % akcií společnosti je stát, který vykonává svá akcionářská práva 

prostřednictvím Řídícího výboru. Generálním ředitelem a předsedou představenstva je 

Ing. Petr Žaluda. Akciová společnost České dráhy v roce 2012 měla 15 972 zaměstnanců. 

[18]  

ČD jsou největším národním dopravcem v ČR. Zajišťují přepravu osob v rámci celé 

republiky. Denně vypraví 6 500 spojů osobní dopravy. [10] ČD patří dlouhodobě mezi 

10 nejvýznamnějších evropských železničních společností.  

Jednou ze základních činností ČD je provozování osobní železniční dopravy. Mezi 

hlavní odběratele služeb v osobní dopravě patří kraje a stát zastoupený Ministerstvem 

dopravy ČR. 

V rámci dálkové osobní dopravy provozují ČD: 

- vlaky nadstandardní kvality – kategorie SuperCity, EuroCity, InterCity 

- vlaky standardní kvality – kategorie Expres, Rychlík 

V rámci regionů se osobní doprava dělí na: 

- příměstskou, 



10 

 

- regionální, 

- rychlou regionální. 

Vývoj osobní regionální dopravy směřuje k vytváření regionálních integrovaných 

dopravních systémů v rámci dnešních krajů, respektive regionů, jako alternativy vůči 

individuální silniční dopravě. 

ČD mají 25 dceřiných společností, které napomáhají maximalizaci efektivního 

poskytování služeb na nejrůznějších úrovních. Mezi ně patří např.: 

- ČD Cargo, a.s. – zajišťuje přepravy průmyslových a zemědělských komodit, 

surovin, paliv a pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. 

Zajišťuje také pronájem nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby.  

- Dopravní vzdělávací institut, a.s. – zabezpečuje zejména podnikové vzdělávání 

zaměstnanců. Své služby nabízí také zákazníkům mimo prostředí ČD. Specializuje 

se především na výuku a vzdělávání odborníků v oblasti dopravy, a to nejen 

železniční. 

- ČD Reality, a.s. – ČD jsou vlastníkem širokého portfolia nemovitostí. Tyto objekty 

nabízí k pronájmu, zajišťujeme prohlídky vybraných objektů, poskytujeme 

komplexní bezplatné poradenství. 

- ČD – Telematika a.s. – poskytuje širokou škálu služeb z oblasti telekomunikací 

a informatiky se smluvně garantovanými parametry. 

- ČD travel, s. r. o. – je cestovní kanceláří nejen pro zaměstnance ČD. 

- RAILREKLAM, spol. s r. o. – je orientovaná na využívání movitého a nemovitého 

majetku Českých drah, a.s., k reklamním účelům. Společnost zajišťuje umístění 

reklamních sdělení na jakékoliv nádraží v ČR, popřípadě do vlakových souprav 

ČD 

- JLV, a.s. – hlavním předmětem podnikání je zajištění kompletního servisu 

v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. 

a další. [20] 
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2.3.2  RegioJet, a.s. 

Společnost RegioJet, a.s. byla založena v roce 2009. Jde o licencovaného železničního 

dopravce v České republice a na Slovensku a člena skupiny Student Agency, a.s. 

Student Agency, a.s. je firma vlastněná podnikatelem Ing. Radimem Jančurou, který ji 

založil v roce 1993 jako agenturu zprostředkující au pair programy v Evropě a USA. V roce 

1996 rozšířil její působení na zprostředkování jazykových, vzdělávacích a pracovních 

programů v zahraničí a provozování autobusové dopravy.  

V roce 2002 byla v rámci skupiny Studen Agency, založena sesterská společnost 

ORBIX, která se zaměřuje na firemní klientelu. V roce 2010 vstoupila firma také na trh se 

zájezdy a dovolenými. Skupina Studen Agency je v dnešní době předním prodejcem letenek 

a nejoblíbenějším autobusovým dopravcem u nás. [23] 

V roce 2011 vyjeli na koleje první vlaky provozované společností RJ.  

RJ provozuje na vlastní podnikatelské riziko dálkovou dopravu v České republice – 

vlaky InterCity RegioJet na trase Praha – Ostrava – Havířov – Žilina. Na této trase byl provoz 

první pravidelné linky spuštěn 26. září 2011. Od března 2012 provozuje RJ také regionální 

vlaky na Slovensku, na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. [19] 

Ve vlacích RJ je poskytováno cestujícím jednoduché občerstvení, káva, čaj a voda 

zdarma, ostatní catering za nízkonákladové ceny. Cestujícím je nabízen také denní tisk 

a časopisy zdarma. V každém voze je k dispozici jeden člen palubního personálu – stevard, 

který se cestujícím věnuje po celou cestu. Vlaky jsou povinně místenkové a cestující si může 

vybrat mezi vozy členěnými na jednotlivá kupé, nebo tzv. velkoprostorovým uspořádáním, 

které designem připomíná leteckou dopravu.[19] 

RJ vypravuje denně 9 párů vlaků (z nichž jeden směřuje až do Žiliny), na které může 

nasadit 28 vozů rakouské výroby řady Ampz a ABmz, které má k dispozici, společně 

s lokomotivami Škoda řady 162, vyrobenými na začátku 90. let. Vozy i lokomotivy byly již 

dříve provozovány jinými dopravci (vozy v Rakousku, lokomotivy v Itálii), a proto musely 

být po odkoupení zrekonstruovány. Některé části vozů jsou konstruovány jako oddíly první 

třídy, RJ však na všechna místa prodává jízdné za stejnou cenu, tj. jako do 2. vozové třídy. 
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2.3.3  LEO Express, a.s. 

LEO Express, a.s. je český železniční dopravce, který od roku 2012 provozuje osobní 

železniční dopravu na trati Praha – Ostrava v kategorii vlaků IC a připravuje se na 

provozování osobní železniční dopravy i na dalších trasách. 

Každý vlak typu FLIRT (švýcarského výrobce Stadler Bussnang AG) disponuje 

kapacitou 237 sedadel, které jsou rozděleny do 3 cestovních tříd. V třídě Economy 

(odpovídající 2. třídě ostatních dopravců) je k dispozici 212 sedadel, ve třídě Business 

19 sedadel a ve třídě Premium 6 sedadel. Jednotlivé cestovní třídy se liší typem sedadel, 

prostorem pro nohy, cenou za jízdenku a nabídkou doplňkových služeb. 

Ve vlaku jsou cestujícím poskytovány také doprovodné služby, mezi které patří 

občerstvení, denní tisk či časopisy a také informačně-zábavný portál přístupný přes Wi-Fi, 

díky kterému mohou cestující sledovat filmy, poslouchat rádio, sledovat informace o jízdě či 

zajímavostech podél trati, kterou právě projíždí.  

Vlak je doprovázen pětičlennou palubní posádkou. Kromě strojvedoucího ji tvoří 

4 stevardi, kteří se po celou cestu věnují cestujícím. 

Společnost zajišťuje pro své cestující také řadu návazných služeb, jako je objednání 

taxi, rezervace auta z půjčovny, zajištění ubytování, rezervace letenky apod. 
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2.4 Charakteristika společnosti LEO Express, a.s. 

2.4.1 Historie společnosti 

Dne 8. 1. 2010 byla založena společnost ARETUSA, a.s. za účelem stát se soukromým 

železničním dopravcem provozujícím osobní dopravu na území ČR. Dne 17. září 2010 došlo 

ke změně obchodního jména na RAPID Express a.s. Po dohodě majitelů firmy 15. srpna 2011 

byl název změněn na LEO Express a.s. [24] 

V roce 2010 získala společnost licenci železničního dopravce a zahájila výběrové 

řízení na dodavatele železničních vozidel pro první trasu mezi Prahou a Ostravou. 

Ve 3. čtvrtletí roku 2010 byl vybrán dodavatel, švýcarský výrobce společnost Stadler 

Bussnang AG, a společnost následně usilovala o získání bankovního financování s podporou 

státní exportní agentury SERV (Swiss Export Risk Insurance). V září 2010 byla podepsána 

smlouva o dodávce 5 elektrických jednotek STADLER FLIRT upravených dle požadavků 

společnosti tak, aby vyhovovali provozu dálkové dopravy. [24] Pořizovací cena jednoho 

vlaku je 300 mil. Kč a IT vybavení jedné soupravy vyšlo na 12 mil. Kč. [9] 

Po několika měsících testování nových souprav na zkušebním okruhu VUZ Velim, 

vyjely soupravy v říjnu 2012 na reálnou trasu mezi Prahou a Ostravou ve zkušebním provozu 

zatím bez cestujících. 13. listopadu 2012 byl spuštěn pilotní provoz prvních dvou souprav, na 

dvou spojích, i pro cestující. Se vstupem v platnost nového grafikonu (jízdního řádu) 

9. prosince 2012 cestující mohli začít využívat 4 páry spojů a 18. ledna 2013 pak v plném 

provozu začalo jezdit přislíbených 8 párů vlaků. 10. března 2013 pak byly zavedeny 

i poslední dva nedělní spoje, čímž byla naplněna přislíbená kapacita pro období současného 

grafikonu (prosinec 2012 – prosinec 2013). 

Elektrické jednotky FLIRT, vyrobené jako prototyp na základě požadavků společnosti 

LE, jsou nízkopodlažní (bezbariérové), plně klimatizované, rychlé a velmi úsporné. 

Koncipované jsou na jízdní rychlost až 190 km/h. Na naší železnici tak mohou jezdit 

maximální povolenou rychlostí 160 km/h. Díky hliníkové konstrukci jsou nejen vysoce 

odolné, ale také lehké, čímž výrazně snižují provozní náklady. Jednotka je nedělitelná, plně 

průchozí a vybavena koncovými spřáhly pro možnost spřažení dvou jednotek do jednoho 

funkčního celku a tak dvojnásobně zvýšit přepravní kapacitu vlaku. 
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2.4.2 Marketingové prostředí 

„Problém dosažení okamžitých komerčních úspěchů i dlouhodobé prosperity podniku 

na dnešních silně konkurenčních trzích je řešen nalezením souladu mezi podnikovými zdroji 

a podmínkami vnějšího okolí. Tyto podmínky jsou označovány jako marketingové prostředí.“ 

[25, s. 18] 

Jednotlivé prvky prostředí mají různou intenzitu, se kterou mohou podnik ovlivnit. 

Síly a prvky v bezprostřední blízkosti podniku, které na něj mají přímý vliv, jsou zahrnovány 

do pojmu mikroprostředí. Takové prvky si podnik vybírá vstupem na určitý konkrétní trh. 

Naopak makroprostředí tvoří velké celospolečenské síly, které ovlivňují všechny prvky 

podnikového mikroprostředí včetně podniku samotného. Působení vlivů makroprostředí není 

možné se vyhnout a v krátkém časovém období jsou velmi obtížně ovlivnitelné. 

a )Vybrané prvky makroprostředí 

„Charakteristickou vlastností makroprostředí je jeho neustálá proměnlivost. 

Proměnlivost přináší nové možnosti pro podnikání, nebo naopak může znamenat vážnou 

hrozbu. Je důležité, aby podnik sledoval veškeré změny v makroprostředí a pružně se jim 

přizpůsoboval.“ [25, s. 18] 

Z důvodu omezeného rozsahu práce jsem se rozhodla věnovat především 

makroprostředí spojenému s Ostravou a Moravskoslezským krajem, protože okolí Prahy je 

z mnoha hledisek příznivější a otevřenější.  

Praha jako hlavní město je jasným cílem zájmu osobním železniční dopravy. Občané 

Prahu navštěvují jako turistickou destinaci, místo pro výlety, nákupy, ale také pro přestup na 

letiště v případě služební cesty nebo dovolené. Je zde největší koncentrace obyvatel, kteří na 

druhou stranu vytváří kupní sílu pro cestování do všech ostatních míst republiky. Nachází se 

zde vysoké školy a univerzity, do kterých pravidelně dojíždí velké množství studentů, apod. 

 Přírodní prostředí 

Město Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji, který je nejvýchodněji položený 

v republice, na pomezí Moravy a Slezska. Ostrava leží 300 km (vzdušnou čarou) od hlavního 

města Prahy. Z hlediska přepravního času je to 1 hodina letecky, 3 hodiny vlakem a 4 hodiny 

autem. Moravskoslezský kraj se nachází na pomezí tří států – České republiky, Slovenské 
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republiky a Polska a leží na spojnici mezi rakouskou Vídní, polskými Katovicemi 

a slovenskou Bratislavou. Jeho poloha v podstatě ve středu Evropy je velmi výhodná. 

Moravskoslezský kraj je lemován pohořími, která lákají místní turisty i české 

a zahraniční cestovatele. Na západě se nachází vrchy Hrubého Jeseníku, na východě (při 

hranicích se Slovenskem a Polskem) jsou Moravskoslezské Beskydy a jihozápadní část kraje 

tvoří oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.   

Moravskoslezský kraj má celkem 3 428 km silnic, z toho 36 km dálnic a rychlostních 

silnic a 684 km silnic 1. třídy. Letecké spojení je zabezpečeno mezinárodním letištěm Leoše 

Janáčka v Mošnově (druhým největším v ČR). 

 Demografické a ekonomické prostředí 

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje ke dni 14. 03. 2013 byl 1 226 602. Hrubá 

mzda v kraji vzrostla na 23 577 Kč a podíl nezaměstnanosti byl 10,01 %.
2
 V samotném 

statutárním městě Ostravě k 1. 4. 2013 bydlelo 295 931 občanů
3
.  

b) Vybrané prvky mikroprostředí 

Popis mikroprostředí společnosti LE lze provést Porterovou analýzou 

konkurenčních sil.  

„Úspěšné soupeření s konkurencí je závislé na tom, jak dokáže podnik reagovat 

a využívat slabých stránek konkurentů a také jak dokáže čelit jejich útokům.“[25, str. 22] 

Dle M. E. Porthera na trhu působí pět konkurenčních sil: 

 

Obr. 2.1.: Portherova analýza konkurenčních sil. Zdroj: [25] 

                                                 
2
 Zdroj: Český statistický úřad. 

3
 Zdroj: Statutární město Ostrava. Oficiální portál města.  
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 Konkurence uvnitř odvětví (Stávající konkurence) 

LE má proti stávajícím konkurentům především výhodu nákladovou.  

Každý železniční dopravce, který využívá dopravní cestu (koleje) pod správou SŽDC, 

musí za každou jednu cestu (např. z Prahy do Bohumína) zaplatit příslušnou částku. Výše této 

částky se odvíjí především od hmotnosti vlakové soupravy – čím je hmotnost vyšší, tím je 

vyšší i poplatek.  

LE v porovnání s vlakovými soupravami RJ, které jsou složeny z jednotlivých vozů 

tažených lokomotivou, i v porovnání se soupravami SC Pendlino, má výrazně lehčí soupravy 

a proto také za každý odjetý spoj platí výrazně nižší cenu. Už tím má výraznou nákladovou 

výhodu. Dále se dá počítat s nižší spotřebou elektrické energie na provoz jednotek FLIRT, 

která je ještě umocněna rekuperační schopností motorů. 

LE jako firma výrazně menší než ČD má také výrazně menší režijní náklady. 

Oproti RJ se dá zmínit výrazná úspora nákladů na údržbu a opravy vlaků. 

Nelze s úplnou jistotou mluvit také o výhodě diferenciační, protože přidanou hodnotu 

služby hodnotí vzhledem ke konkurenci každý zákazník jinak. LE má přibližně sejný cestovní 

čas na trase Praha – Ostrava jako SC Pendolino. V porovnání s RJ se LE dostává do 

nevýhody, protože RJ poskytuje svým cestujícím v ceně jízdenky zdarma vodu, čaj a kávu, 

což u LE dostanou zákazníci pouze ve vyšších cestovních třídách (Business a Premium). 

 Noví konkurenti (Hrozba vstupu nových konkurentů na trh) 

Při analýze firemního konkurenčního prostředí musíme brát v potaz kromě současné 

konkurence také novou potenciální konkurenci. Teoreticky může na trh kdykoliv vstoupit 

nová firma. Reálně však existuje mnoho bariér, které vstupu na trh novým firmám brání. 

V železniční dopravě jsou touto bariérou především velmi vysoké počáteční náklady. 

Nákup vlakových souprav se pohybuje v řádech sta milionů až miliard. Provozování osobní 

hromadné dopravy přitom v České republice zatím není nijak ziskovým podnikem. Dopravci 

se proto ve většině případů snaží dosáhnout na dotace za státního rozpočtu.  
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 Konkurence substitutů (Hrozba vzniku substitutů) 

Významným konkurentem pro LE, stejně jako pro celé odvětví (nejen) osobní 

železniční dopravy, je doprava automobilová. Velké množství lidí, kteří mají možnost 

cestovat autem, si raději zvolí tuto variantu.  

Prvním produktem, který měl větší potenciál oslovit potenciální zákazníky z řad 

řidičů, byl produkt SC Pendlino, protože v porovnání s dosavadní úrovní cestování po české 

železnici, byl přijatelný z hlediska rychlosti, pohodlí a čistoty. Stejným způsobem na trhu 

zapůsobily i vlaky konkurenčního RJ. Ve snaze vylepšit kulturu cestování vlakem a přilákání 

řidičů do vlaku pokračuje i LE. Podle zakladatele společnosti Leoše Novotného ml., je právě 

jedním z jejich největších konkurentů automobilová doprava. LE se snaží vyjít vstříc právě 

zákazníkům zvyklým na pohodlí a jednoduchost cestování vlastním autem. Nabízí jim proto 

možnost objednání taxi nebo zapůjčení vozidla ve městě kam cestují, za zvýhodněných 

podmínek, případně umožňuje nákup jízdenek na městskou hromadnou dopravu přímo na 

palubě od stevardů. 

Vzhledem k tomu, že na jedné trase (Praha – Ostrava) provozují osobní železniční 

dopravu již tři konkurenti, je žádoucí získávat nové zákazníky právě z řad automobilistů. 

 Dodavatelé (Síla dodavatelů) 

Významným dodavatelem služeb pro LE je organizace SŽDC jako správce dopravní 

cesty, který jediný umožňuje všem dopravcům využívat koleje pro svoje podnikání. SŽDC je 

státní organizací, která musí umožnit jakémukoli dopravci, který má oprávnění pro 

provozování železniční dopravy a uhradí poplatek za využívání dopravní cesty, ji používat. 

SŽDC zajišťuje provozuschopnost, modernizaci a rozvoj drah celostátních i regionálních. 

Významným dodavatelem služeb je v současné době také výrobce vlakových souprav 

Stadler Bussnang AG, který v rámci záručního servisu zajišťuje opravy a náhradní díly pro 

všech 5 jednotek FLIRT. Jeho postavení je rozhodující pro udržení dobrého technického 

stavu, funkčnosti a provozuschopnosti vlaků. 

 Zákazníci (Síla odběratelů) 

Po vstupu LE na trh došlo k druhému výraznému snížení ceny jízdného (první 

proběhlo při nástupu RJ na trh, kdy ČD dorovnávali konkurencí nastavenou nižší cenu, než za 

jakou do té doby možné koupit jízdenku u ČD pro danou trasu). RJ vytvořil akční nabídku na 
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svých vybraných spojích tak, aby dorovnal cenu s nově nastupujícím LE. Záměrem LE bylo 

přilákat co nejvíce zákazníků na výhodu nižší ceny, než nabízela konkurence, aby vyzkoušeli 

nový produkt. Pro zákazníka v tu chvíli nebyla až tolik rozhodující cena, protože v porovnání 

s předchozím obdobím, byla výrazně nižší a přístupnější.  

Zákazníci tak získali možnost rozhodnout se o tom, kterého dopravce zvolí, s menším 

ohledem na cenu jízdného.  Mohou tak dát větší váhu jiným preferencím. Od určité hladiny 

ceny, pak úplně přestává být rozhodujícím kritériem. Konkrétní hladina ceny je odvozena od 

sociální situaci daného zákazníka (nebo skupiny zákazníků).  

Protože počet potenciálních zákazníků je omezen množstvím lidí, kteří potřebují na 

dané trase cestovat, dopravce se musí snažit přilákat také cestující, kteří do té doby využívali 

služeb konkurence.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 

Marketingová komunikace nefunguje nikdy sama o sobě. Chybný produkt (takový, 

který nemá potenciál, aby ho cílová skupina v dostatečné míře kupovala), nevhodná cena či 

nedostatečná distribuce nemohou být efektivní komunikační kampaní nahrazeny. Naopak 

mnohdy platí, že účinná komunikační kampaň negativní dopady chybného marketingu 

znásobí. [2] 

Komunikační plán má vždy vycházet z celkového marketingového plánu. Organizace 

si tedy musí předně stanovit marketingové cíle na základě situační analýzy. Na základě cílů 

stanovit vhodnou marketingovou strategii, která má časový plán a rozpočet. Teprve poté lze 

dobře stanovit cíle komunikační (opět podepřené situační analýzou na trhu) a z nich 

vycházející komunikační strategii, která má stejně tak přesně daný časový plán a rozpočet. 

Cíle marketingové komunikace by měly být stanoveny tak, aby byly tzv. SMART. 

Měly by být: 

- konkrétní (specific), 

- měřitelné (measurable), 

- odsouhlasené celým týmem (agreed), 

- realistické (realistic), 

- časově ohraničené (timed). 

Předním komunikačním cílem nově vzniklé společnosti (značky) bude především 

zvýšení povědomí o značce a ovlivnění postojů, které cílová skupina k dané značce zaujímá. 

Ovlivnění postoje ke značce souvisí také s dalším budoucím cílem komunikační strategie 

a tím je vybudování a následně zvýšení loajality ke značce. Účelem takové strategie je posílit 

vztah mezi zákazníkem a značkou natolik, aby jí důvěřoval a pravidelně využíval její 

produkty. 
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Velmi důležité strategické rozhodnutí je správně zvolený positioning
4
 značky. 

Positioning značky musí odpovídat poptávce cílového segmentu trhu a současně brát ohled na 

positioning konkurenčních značek. Jedním ze základních přístupů k positioningu značky je 

využití relace kvality a ceny. Marketingové sdělení pak bude postaveno tak, aby 

komunikovalo především vysokou kvalitu (spojenou s vyšší cenou), nebo naopak výhodnou 

cenu (s předpokladem nižší kvality). Existuje samozřejmě také spousta dalších přístupů. 

Positioning se může zaměřit na jedinečný funkční užitek produktu, užitek emocionální, 

spojení produktu s příležitostí užití či místem původu. 

3.1 Komunikační mix 

Součástí komunikační strategie je i vhodná volba komunikačního a mediálního mixu. 

Tato volba je ovlivněna nejen komunikačními cíli, ale také charakterem trhu, na kterém daná 

organizace působí. 

„Reklama je často považována za synonymum marketingové komunikace zejména 

proto, že je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu. Existuje však celá řada 

komunikačních nástrojů, z nichž každý má své typické znaky, silné a slabé stránky.“[6, s. 26] 

Mezi hlavní nástroje komunikačního mixu patří reklama, podpora prodeje, public 

relations, direct marketing, event marketing a sponzoring, osobní prodej a on-line 

komunikace. Většina z těchto disciplín bude popsána blíže. 

3.1.1 Reklama 

Reklama je dobrým způsobem jak informovat a přesvědčovat. 

„Advertising is the most potent tool for building awareness of a company, product, 

service, or idea.“ v překladu „Reklama je nejúčinnějším nástrojem budování povědomí 

o existenci podniku, výrobku, služby nebo myšlenky.“ [3] 

Reklama je jedním z nástrojů komunikačního mixu. Proto i u ní je vždy přední 

stanovit cíle, kterých jejím prostřednictvím chceme dosáhnout. Takové cíle musí vycházet 

z celkové marketingové a komunikační strategie, positioningu a marketingového mixu. 

                                                 
4
 „Positioningem značky se rozumí proces, kterým marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána 

cílovou skupinou. Jde o strategické marketingové rozhodnutí, při němž jsou stanoveny asociace, které má značka 

u cílové skupiny vyvolávat oproti značkám konkurenčním.“ [2, s. 16] 
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Cíle reklamy lze charakterizovat podle primárního účelu. Cílem reklamy může být 

informovat, přesvědčovat nebo připomínat. 

 Informativní reklama 

Tento způsob reklamy se hojně využívá při zavádění nového produktu (značky) na trh. 

Cílem informativní reklamy může být: 

- upozornit trh na nový produkt či službu, 

- informovat trh o změně ceny, 

- vysvětlit, jak produkt funguje,  

- popsat dostupné služby, 

- vylepšit špatný dojem, 

- vybudovat image společnosti.[5] 

 Přesvědčovací reklama 

Přesvědčovací reklamu společnosti využívají k vytvoření selektivní poptávky právě po 

jejich produktu. S rostoucí konkurencí je třeba přesvědčit spotřebitele, že právě ta či ona 

značka mu za jeho peníze nabídne největší užitek. 

Možnými cíly přesvědčovací je: 

- získat značce preference, 

- povzbudit přechod ke značce, 

- změnit způsob, jak zákazník vnímá vlastnosti produktu, 

- přesvědčit zákazníka k okamžité koupi. [4] 

Někdy se přesvědčovací reklama posune až do pozice reklamy komparativní, kdy 

firma přímo či nepřímo porovnává svou značku (produkt) s konkurencí. 

  



22 

 

 Upomínací reklama 

Upomínací reklamu využívají firmy pro produkty, které jsou již vyzrálé a dobře 

zavedené na trhu proto, aby na ně spotřebitelé nezapomněli. Upomínací reklama může mít 

také formu ujištění stávajících zákazníků, že učinili správnou volbu. 

Cílem upomínací reklamy může být: 

- připomenout zákazníkům, kde mohou daný produkt koupit, 

- udržovat vysoké povědomí o produktu, 

- připomenout zákazníkům, že daný produkt může být v blízké době zapotřebí. 

 

Zadávající firma se musí rozhodnout také o tom, prostřednictvím jakých médií bude 

sdělení k zákazníkům přenášet. Hlavní kritéria pro rozhodování jsou  

1) určení požadovaného dosahu, frekvence a účinku reklamy,  

2) výběr hlavních typů médií (noviny, televize, rádio, časopisy, direct mail, 

outdoorová reklama, internet),   

3) výběr konkrétních mediálních nosičů (konkrétní časopis, televizní nebo rádiový 

pořad, apod.)  

4) a mediální načasování. 

3.1.2 Podpora prodeje 

Podporou prodeje se rozumí krátkodobé pobídky, které slouží k podpoře nákupu 

výrobku či služby. „Zatímco reklama nabízí důvody, proč si výrobek či službu koupit, 

podpora prodeje nabízí důvody, proč si je koupit právě teď.“ [5, s. 880] Úkolem podpory 

prodeje je motivovat zákazníka k okamžitému nákupu. 

Podpora prodeje je hojně využívána mnoha organizacemi – výrobci, distributory, 

maloobchody i neziskovými organizacemi – a může být zaměřena na koncové spotřebitele, 

firemní zákazníky, velko- i maloobchodníky či firemní prodejce.  
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Mezi hlavní nástroje podpory prodeje mířené na spotřebitele patří vzorky, zvýhodněná 

balení, bonusy, reklamní předměty, kupony, vrácení peněz, věrnostní odměny, expozice 

a demonstrace v prodejnách a soutěže, slosování a hry. 

Význam podpory prodeje je velký zejména u produktů, které se dají obtížně odlišit od 

konkurence jen pomocí značky. Podpora prodeje se výrazně odlišuje od ostatních 

komunikačních nástrojů tím, že dokáže stimulovat okamžitou a viditelnou nákupní reakci 

a vyhodnocování účinnosti kampaní je velmi snadné. 

Při rozhodování o volbě prvků podpory prodeje je třeba brát v úvahu typ trhu, cíle 

podpory prodeje, konkurenci a nákladovou efektivitu jednotlivých nástrojů. 

3.1.3 Public relations (PR) – vztahy s veřejností 

„PR bývají definovány jako dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují 

o úspěchu či neúspěchu organizace (tzv. stakeholders). Tyto klíčové skupiny mohou 

organizaci pomoci dosahovat jejích cílů, ale stejně tak jí v tom více či méně účinně bránit.“ 

[2, s. 115] 

Je mnoho skupin, s nimiž PR pracují – místní komunity, investoři, dárci, současní 

i potenciální zaměstnanci, partneři, dodavatelé, státní instituce, zákazníci a v neposlední řadě 

novináři, kteří dále ovlivňují výše zmíněné skupiny. Velká část komunikačního obsahu 

vysílaného PR je prezentována právě novináři, což může skýtat i určité riziko nežádoucí 

interpretace a tím možného negativního dopadu na veřejnost. 

Pracovníci PR slouží jako jakýsi „most“ mezi organizací a jejím okolím, jehož úkolem 

je budovat vzájemné pochopení a následně tak umožnit dlouhodobou a úspěšnou existenci 

organice v daném prostředí. Posláním PR tedy není jen komunikační činnost, která ovlivňuje 

postoje a chování subjektů v okolí podniku. Slouží také jako konzultační společník pro 

management, aby lépe přizpůsoboval chování organizace jejímu prostředí.  

Patrně nejdůležitější vlastností komunikace PR je důvěryhodnost, která této oblasti 

marketingové komunikace zajišťuje nenahraditelné místo v komunikačním mixu prakticky 

každé organizace. Na rozdíl od propagandy, nebo také reklamy, staví PR své argumenty na 

relativně objektivních informacích, jako jsou statistiky, výzkumy a jiná fakta. PR využívá 

velmi často také třetích stran, které jsou veřejností vnímány jako nezávislé (novináři, 

odborníci, celebrity, apod.) 
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PR lze členit podle zaměření na jednotlivé klíčové skupiny a tak v rámci PR definovat 

celou řadu dílčích aktivit – např.: 

- community relations – komunikace s místními komunitami, 

- investor relations – komunikace s investory, 

- interní komunikace – komunikace se změstnanci, 

- university relations – komunikace s potenciálními zaměstnanci, 

- lobbing – komunikace se státními úředníky a zákonodárci, 

- media relations – komunikace s médii, apod. [2] 

Posledně zmíněná komunikace s médii je z hlediska marketingové komunikace 

nejdůležitější disciplínou, neboť sdělení médií jsou většinou velmi přesvědčivá a zasahují 

všechny cílové skupiny organizace. Jejím úkolem je především vyvolávání neplacené 

pozitivní publicity a současně předcházení a řízení publicity negativní. 

3.1.4 Direct marketing – přímý marketing 

Jak píše Kotler, mnoho marketingových a reklamních nástrojů bylo vyvinuto 

v kontextu hromadného marketingu, který se obracel pomocí standardizovaných sdělení na 

široké trhy. „Dnešní trend však směřuje k lépe zacílenému a osobnímu marketingu a firmy 

často používají přímý marketing, ať už jako primární marketingový přístup nebo jako doplněk 

jiných přístupů.“ [5, s. 928] 

„Přímý marketing představuje přímou komunikaci s pečlivě vybranými individuálními 

zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.“ 

[5, s. 928] 

Přímý marketing umožňuje přesné zacílení, přizpůsobení sdělení s ohledem na 

individuální potřeby zvolené skupiny nebo jedince a vyvolání okamžité reakce osloveného 

subjektu. Účinné zacílení není možné bez detailní znalosti cílové skupiny, kterého se dá jen 

těžko dosáhnout bez kvalitní databáze stávajících i potenciálních zákazníků. Detailní databáze 

umožňuje analyzovat a vyčlenit mikrosegmenty či jednotlivce s největším potenciálem. 

Nástroje přímého marketingu je možné rozčlenit do tří skupin: 

- marketingová sdělení zasílaná poštou (direct maily, katalogy, neadresná roznáška), 
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- sdělení předávaná telefonicky (telemarketing a mobilní marketing), 

- sdělení využívající internet (e-maily, e-mailové newslettery). 

Každá aktivita direkt marketingu by měla směřovat primárně k vyvolání okamžité 

reakce příjemců sdělení – podání objednávky, vyžádání katalogu, smluvení schůzky 

s obchodním zástupcem, navštívení webové stránky, zapojit se do soutěže, zaregistrovat se do 

věrnostního programu, apod. Výzva k jakékoli akci by měla být dostatečně urgentní 

a současně velmi jednoduchá. 

3.1.5 On-line komunikace 

On-line komunikace má řadu významných pozitivních charakteristik. Jsou jimi 

zejména možnost přesného zacílení, personalizace, interaktivity, využitelnost multimediálních 

obsahů, jednoduchá měřitelnost účinnosti a relativně nízké náklady. [8, s. 432 a 434] 

On-line komunikace je dnes nedílnou součástí marketingové komunikace. S On-line 

reklamou se uživatelé internetu setkávají denně. E-mailing, resp. direct mailing je stále více 

využívanou formou přímého marketingu. Podpora prodeje využívá on-line prostředí pro různé 

marketingové soutěže, slevové akce, apod. On-line tiskový servis je již pevnou součástí media 

relations. Webové stránky se staly zásadním komunikačním prostředkem firem i dalších 

institucí. Webové stránky a sociální sítě jsou dnes nejvýznamnějším on-line komunikačním 

kanálem. 

 Webové stránky 

Webové stránky lze využít pro řadu výše zmíněných nástrojů marketingové 

komunikace. Umožňují přímý prodej, jsou interaktivní, dokážou přizpůsobit obsah i formu 

konkrétnímu návštěvníkovi. Webové stránky mohou sloužit také jaké nástroj PR, pro 

komunikaci s novináři, partnery, zákazníky, zaměstnanci, apod. Web je také nástrojem 

reklamním a lze jej využít i k podpoře prodeje. [2] 

Při tvorbě webových stránek je dobré dbát na několik faktorů. Web musí být pro 

danou cílovou skupinu zajímavý obsahem a současně působit přesvědčivě. Informace na něm 

musí být aktuální a je dobré, když je jeho obsah pravidelně doplňován o nová zajímavá data. 

První dojem při návštěvě webových stránek získá uživatel z grafického provedení a designu, 

který by měl působit profesionálně, aktuálně a esteticky. V neposlední řadě, musí být možné 

danou stránku na internetu jednoduše vyhledat, čemuž se věnuje celý soubor technik, 
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souhrnně označovaných jako tzv. optimalizace webových stánek pro vyhledávače, neboli 

SEO (search engine optimization).[2] 

 Sociální média 

Mezi on-line sociální média patří on-line sociální sítě, blogy, diskusní fóra, apod. 

Další část bude věnována prvně jmenovaným, sociálním sítím. 

Sociální sítě jsou poměrně novým typem webových aplikací, které se postupně 

vyvinuly z různých aplikací využívaných na internetu, jako např. diskusní servery, online 

fotogalerie, weblogy, úložiště souborů, atd. Tyto aplikace byly však pro řadu uživatelů příliš 

složité a tak začaly vznikat služby založené více na vztazích mezi jednotlivými uživateli, 

spíše než na jejich obsahu – sociální sítě. [1]  

Sociálních sítí existuje celá řada. V posledních letech je nejznámější a nejvíce 

využívanou sítí komunikační systém Facebook. 

„Facebook se stal univerzální komunikační aplikací. Pro jeho velikost jej používá celá 

řada tradičních médií pro komunikaci se svým publikem (například Česká televize). Současně 

je dnes již neopominutelnou platformou pro propagaci a pro veřejnou komunikaci. Na 

Facebooku jsou firmy, instituce, neziskové organizace. Prezentace zde je čím dál tím více 

nutností a nezbytností.“ [1, s. 11] 

Základem využívání Facebooku je možnost sdílet textové zprávy, tzv. stavy či 

„statusy“, ostatních uživatelů. Lze sdílet také odkazy a multimediální obsah. Uživatelé si 

mohou posílat soukromé zprávy či komunikovat díky aplikaci na principu tzv. instant 

messagingu (v reálném čase), nebo využívat řadu dalších aplikací. 

Jednou z další sociální sítí, kterou je možné využívat pro komunikaci s klienty je 

Twitter. Twitter slouží k tzv. mikroblogování - lze publikovat krátké texty (do délky 

140 znaků), na tyto texty reagovat, zmiňovat je a případně sdílet na vlastním profilu. Je tedy 

velmi užitečným nástrojem pro publikaci informací. 
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4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

Praktická část práce je rozdělena do dvou na sobě závislých oddílů.  

První z nich se zaměřuje na popsání a hodnocení zvolených grafických prostředků při 

tvorbě jednotlivých reklamních sdělení. Bude hodnoceno také to, jak reklamní sdělení 

koresponduje s reálně nabízenými službami a jejich kvalitou a jaká tím vytváří očekávání. 

Ve druhé části jsou vyhodnocena kvantitativní data, která pomohou analyzovat výše 

uvedené reklamní kampaně 

4.1 Metodika analýzy reklamních kampaní 

Sledované marketingové kampaně LE budou nejdříve popsány, budou rozpoznány 

jejich nejdůležitější prvky, změny a cílové okruhy. Marketingová komunikace LE byla pro 

účely analýzy rozčleněna na dvě časová období, ve kterých probíhala. Důvodem je 

jednoznačná odlišnost dvou po sobě následujících reklamních kampaní. První z nich byla 

komunikována od začátku listopadu 2012, kdy se LE připravoval na zahájení pilotního 

provozu s cestujícími, do konce roku 2012. V té době došlo ve společnosti ke značné obměně 

manažerských pracovníků a to mělo dopad i na další marketingovou kampaň, která se 

rozběhla začátkem roku 2013 a trvá doposud (duben 2013). 

V závěru bude vyhodnoceno, jaký dopad měly jednotlivé kampaně na počty zákazníků 

cestujících s LE. Je ovšem nutné dodat, že vliv počtu zákazníků v jednotlivých měsících 

nemusí zcela odpovídat kvalitě marketingové kampaně. Nárůst či pokles cestujících může být 

podpořen i jinými vlivy, jako např. aktuální cenou jízdného, změnou sezóny, počasím, 

pořádáním sportovních či jiných veřejných akcí v místě stanic vlaku. Svou roli zde může hrát 

také lákavý prvek novosti produktu pro zákazníka, resp. touha vyzkoušet si novou úroveň 

dopravy. 

Bude popsáno, čím se jednotlivé kampaně od sebe liší. V této oblasti neexistují 

jednoznačné kvantifikátory, které by umožnily převést tyto popisy na jednoznačné numerické 

hodnoty. Půjde tedy o textové vyjádření působení marketingového sdělení na potenciálního 

zákazníka. 

Byla zvažována také možnost provedení veřejného průzkumu spokojenosti v obou 

hodnocených fázích. Na provádění průzkumu přímo na palubě vlaku se s vedením společnosti 

nepodařilo dohodnout a průzkum prováděný mimo prostory vlaku (se současnými zákazníky) 
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by vzhledem k podstatě věci nebyl relevantní. V rámci konkurence všech tří dopravců existují 

mezi veřejností prokazatelné animozity (viz. diskusní fóra, sociální sítě, apod.), které 

zakládají domněnku, že anonymní průzkum by byl více méně věcí vyhraněných postojů 

a emocí k situaci vzniklé konkurencí soukromých firem na doposud monopolním, resp. 

státním  trhu osobní železniční dopravy. Neposkytl by tak kvalitní zpětnou vazbu pro 

posouzení skutečně poskytovaných služeb a jejich kvality. 

4.2 Metodika shromažďování kvantifikovatelných dat 

Při hledání vhodné metodiky bylo potřeba se nejdříve soustředit na samotnou strukturu 

obsahu. Jako nejvhodnější byl zvolen následující postup. V první části byla provedena 

analýza kampaní probíhajících ve dvou oddělených časových úsecích, tj. na samotném 

začátku projektu LE a následně ve druhé fázi, která reaguje na vývoj a případně i problémy 

vzešlé z předchozího období. 

Pro provedení analýzy marketingové komunikace LE s veřejností bude porovnána 

účinnost obou kampaní na zjistitelných datech. K tomu je potřebné: 

1) přesně specifikovat jaká data jsou relevantní pro tento účel, 

2) najít cesty, jak je získat. 

Prvotním záměrem bylo počítat s údaji o obsazenosti vlaků, které se běžně prezentují 

v médiích. Ukázalo se, že chybí přesná definice toho, co tento údaj přesně ukazuje 

a především jakou metodikou se získává v praxi, resp. jak jej jednotliví dopravci vypočítávají. 

Předpoklad, že jde o průměrnou obsazenost v součtu pasažérů z jednotlivých úseků trasy, 

naráží na problém, že obsazenost by tak teoreticky mohla přesáhnout 100 % kapacity vlaku. 

K tomu by mohlo dojít např. v případě, že nadpoloviční počet přepravovaných cestujících 

v jedné stanici vystoupí a v téže nebo další stanici nastoupí opět nadpoloviční počet. V součtu 

by taková obsazenost představovala více než 100 %. Vzhledem k tomu, že vlaky LE 

v současné době využívají k nástupu a výstupu cestujících šest stanic – tedy přepravují klienty 

na pěti úsecích – v extrémním případě by mohla takto chápaná obsazenost vlaku dosáhnout až 

500 %.  

Dle dostupných zpráv společnost LE tuto statistiku počítá pomocí tzv. normovaného 

cestujícího. Zde představuje veličinu normovaného cestujícího takový pasažér, který 
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absolvuje celou trasu jízdy vlaku – v tomto případě z Bohumína do Prahy či v opačném 

směru. Nicméně přesnou metodiku počítání průměrné obsazenosti se zjistit nepodařilo. 

Proto byla zvolena vlastní metodika výzkumu, který je zaměřený na absolutní počty 

přepravených cestujících. 

Původním záměrem bylo zjištění oficiálních dat přímo od společnosti LEO Express. 

To se bohužel nepodařilo. Firma tato data neposkytuje a to ani veřejně ani svým řadovým 

zaměstnancům. Žádosti o možnost prezentování těchto interních dat nebylo vyhověno, proto 

bylo nutné hledat jiné cesty k získání měřitelných relevantních údajů. 

Jedinou možností tedy zůstalo získání dat průzkumem. Nabízely se dva způsoby: 

- shromažďování dat za přispění dobrovolných nebo placených pracovníků, 

- osobní sběr dat v terénu. 

Data pořizovaná třetími osobami, by nemusela být zcela přesná a nebylo by možné mít 

plnou kontrolu nad pravdivostí získaných dat. Proto byla zvolena metoda, osobního sběru dat. 

Specifikovaná data bylo možné získat ze dvou zdrojů. 

Prvním zdrojem je osobní průzkum během služebních jízd s vlaky LE. Druhým 

možným způsobem bylo získání dat z veřejně přístupného rezervačního systému pro 

zákazníky LE. 

Druhý způsob však byl později vyhodnocen jako nepoužitelný, protože rezervační 

systém zobrazuje při nákupu jízdenky pouze obsazená sedadla ve vlaku, před vyjetím 

soupravy ze zvolené stanice. Není tak možné zjistit, zda je sedadlo obsazeno po celou trasu 

pouze jedním cestujícím, nebo se v některých z nácestných stanic na jednom sedadle vystřídá 

více pasažérů. 

Pro první způsob shromažďování dat byl zvolen následující postup. 

V každé stanici, kde vlak zastavoval, byli spočítáni všichni přistupující pasažéři. 

Zaznamenané počty byly sečteny do měsíčního souhrnu a vypočítán průměrný počet 

nastupujících lidí do vlaku na jednu vypravenou soupravu jedné linky. Měsíční součet byl 

zvolen proto, že nejlépe odpovídá potřebě sledování marketingové komunikace mezi 

provozovatelem (LE) a veřejností, resp. cestujícími.  
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5 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

SPOLEČNOSTI LEO EXPRESS, A.S. 

Od startu projektu LE byla marketingová kampaň založena z převážné části na 

billboardech, plakátech a jiných grafických formách (např. bannery na internetu), které 

prezentovaly různé vlastnosti produktu. Sestava různých vlastností, které LE prezentoval, 

měla za úkol vytvořit dojem nejlepší dostupné služby na trhu hned v několika aspektech: 

- modernost, 

- zábavnost, 

- pohodlí, 

- ekonomická výhodnost, 

- kvalita servisu a další. 

V další části práce se zaměřím na analýzu jednotlivých reklamní sdělení. 

V následujících podkapitolách budou analyzovány jednotlivé druhy grafických a textových 

sdělení, abychom byli schopni zhodnotit efektivitu kampaní, dopady na povědomí 

potenciálních cestujících a případné problémové oblasti.  

LE se po celou dobu zaměřuje na stejné komunikační kanály. Ve velké míře využívá 

outdoor reklamu ve formě CLV (CityLight vitríny) a variapostery na vlakových nádražích.  

Před samotným zahájením provozu byly objednány také dva billboardy umístěné na 

mostech nad dálnicí D1, které měly za úkol upozornit řidiče, že do Prahy se dá cestovat také 

vlakem. Tato aktivita vychází ze záměru společnosti konkurovat především automobilové 

dopravě a přilákat daleko více lidí z aut do vlaků. 

LE využíval i bannerovou reklamu na portálu idos.cz, který slouží pro vyhledávání 

vlakových, autobusových a MHD spojů. 

V listopadu 2012, kdy byl postupně spouštěn provoz prvních spojů, LE využíval 

převážně nástroje PR (tiskové konference, tiskové zprávy) a bylo zorganizováno také několik 

event marketingových akcí.  
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5.1 Rozbor úvodní reklamní kampaně 

Tato kampaň probíhala v období před začátkem zahájení a první pilotní fáze provozu 

až do konce roku 2012. Kampaň se skládala z několika grafických reklamních sdělení. 

 Vyzkoušejte LEO Express 

 

Obr. 5.1.: Vyzkoušejte LEO Express. Zdroj: Facebook LEO Express 
5
 

Velmi dobře provedená reklama, která nabízí vyzkoušení nového dopravce v pilotním 

provozu v přesně daném období za (v té době) bezkonkurenční cenu na trhu. Tato reklama 

umožnila povzbudit potenciální zákazníky k vyzkoušení nového dopravce za nízkou zaváděcí 

cenu. Cestující tak měli možnost zhodnotit prostředí a služby vlaku a služby na palubě odlišné 

od stávajících konkurentů na dané trase.  

Výhodou tohoto sdělení byla jednoduchost, přímost, snadná ověřitelnost a nemožnost 

zpochybnění. Sdělení nenechává žádnou mezeru mezi očekáváním a realitou. 

  

                                                 
5
 Dostupný z WWW: < https://www.facebook.com/LEOExpress> 
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 Nejzábavnější LEO Express 

 

Obr. 5.2.: Variaposter na hlavním vlakovém nádraží v Praze. Zdroj: internet 
6
 

V době trvání této kampaně byl LE jediným dopravcem na českých tratích, který 

zdarma poskytoval zábavu pro cestující ve formě filmů, hudby, informací o trati a jiných 

zajímavostí formou vnitřní palubního intranetu – tzv. infotainmentu, přístupného pomocí 

bezdrátové technologie wifi. 

Tvrzení, že jde o nejzábavnější službu, může být však z mnoha hledisek vnímáno 

sporně. Zábavnost si může každý cestující představovat jinak – jde o subjektivní dojem. 

Na druhou stranu v porovnání s konkurencí, která podobnou službu v té době nenabízela je 

tvrzení o nejzábavnějším cestování akceptovatelné. 

Lze polemizovat o tom, jestli parametr zábavnosti je nebo není relevantní, protože 

zábava na palubě pravděpodobně není hlavním důvodem k cestování. Může být pouze jedním 

z více rozhodujících prvků při výběru dopravce. Mezi hlavní kritéria výběru totiž patří 

většinou především cena, rychlost, čas odjezdu z nástupní stanice nebo čas příjezdu do stanice 

konečné, pohodlí, úroveň obsluhy, dostupnost a kvalita občerstvení atp. 

  

                                                 
6
 Dostupný z WWW: < http://www.abload.de/img/cb0207osk.jpg> 
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 Omluvenka 

 

Obr. 5.3. Nejuvěřitelnější omluvenka. Zdroj: Facebook LEO Express 
7
 

Netradiční způsob, jak zaujmout uživatele sociální sítě Facebook vtipnou nadsázkou. 

Obrázek byl vložen na profil společnosti na sociální síti během prvních propagačních akcí na 

vlakových nádražích, kde si mohli cestující poprvé prohlédnout interiér souprav, seznámit se 

s vlakovým personálem a dozvědět se informace o budoucím provozu a službách společnosti.  

Obrázek nemá žádné přímé marketingové sdělení, ale v pozadí je znatelný kontext se 

zaměřením kampaně prezentovat švýcarskou kvalitu vlakových souprav LE. 

 Obálka 

Pokud si cestující zakoupí jízdenku na pokladně LE, dostane ji vloženou do obálky, 

která je další formou interpretace reklamních sdělení ke klientovi. 

 

Obr. 5.4. Obálka na jízdenku – přední strana. Zdroj: LEO Express 

                                                 
7
 Dostupný z WWW: < https://www.facebook.com/LEOExpress> 



34 

 

 

Obr. 5.5.: Obálka na jízdenku – zadní strana. Zdroj: LEO Express 

 

Obr. 5.6.: Obálka na jízdenku – vnitřní strana. Zdroj: LEO Express 

Obálka obsahuje hned několik sdělení, která stejně jako celá kampaň má 

v zákazníkovi vzbudit dojem o jedinečnosti jízdy, kterou zažije při cestování s LE. 

Zákazník je oslovován následujícími sděleními: 
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- Nejmodernější – Švýcarská kvalita za české ceny. 

Sdělení je jasné, krátké a kalkuluje se třemi aspekty: 

- s moderností vlakových souprav – z hlediska designu, techniky, ekologie, 

informačních technologií, a možno si domyslet další, 

- tzv. českou cenou, tedy cenou, která je výhodná a akceptovatelná pro českého 

zákazníka, 

- a švýcarskou kvalitou. Toto tvrzení je částečně zavádějící, protože soupravy sice 

jsou dodány od švýcarského výrobce Stadler Bussnang AG, ale byly 

kompletovány v Polském závodě této firmy. Veřejnosti je tak předkládána snadno 

napadnutelná informace, která může být využita k útoku na pravdivost sdělení. Lze 

předpokládat, že skutečné místo výroby může u některých cestujících vzbuzovat 

pochybnosti o deklarované kvalitě vlakových souprav. 

Z komplexnějšího pohledu je slabé místo v marketingové kampani vydáváno za 

prémiovou vlastnost. Z toho důvodu lze pochybovat o správnosti zvolení jednoho z hlavních 

hesel kampaně, resp. formy, která byla použita.  

Pochybnosti jsou potvrzeny komentáři na sociálních sítích, kde skutečně došlo 

k poukazování na zavádějící informaci v hesle kampaně.  Především poté, co měl dopravce 

v úvodu provozu se soupravami technické problémy. 

- Nejstarostlivější – Váš názor nás zajímá. 

Pravdivost tohoto tvrzení nelze dokázat, protože jde o neměřitelný parametr a nelze 

dokázat, že by tato služby byla u konkurence porovnatelně horší. 

- Nejpřístupnější – Nízkopodlažní vozidla zajistí pohodlný nástup pro 

každého. 

Jde o tvrzení, které lze kladně ohodnotit, protože v této kategorie vlaků jsou jednotky 

FLIR jediné, které jsou konstruované jako nízkopodlažní a pro nástup např. cestujících na 

ortopedickém vozíku není třeba využívat zvedacích plošin jako u konkurence. Také nástup 

seniorů, rodičů s kočárkem, dětí a cestujících s těžkými zavazadly je v tomto ohledu velmi 

komfortní a jednoduchý. Je tedy možné poukázat na zřejmou a snadno ověřitelnou výhodu 

a v kampani ji patřičně zdůraznit. 
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- Nejzajímavější – Vyberte si z široké nabídky služeb na palubách LEO 

Express. 

LE prezentuje zákazníkům, že prostřednictvím vlakového personálu je schopen zajistit 

svým zákazníkům řadu doplňkových nadstandardních služeb. Např. právního poradce nebo 

učitele jazyků na palubě, ubytování, zvýhodněný zájezd, zapůjčení automobilu za 

zvýhodněných podmínek, či smluvní taxislužbu.  

Pro zhodnocení vhodnosti použití tohoto hesla by bylo zapotřebí vyhodnotit, jak tyto 

služby fungují či nefungují v praxi. Ale také jak žádané, resp. jak skutečně zajímavé tyto 

služby pro cestující jsou. 

- Nejvýhodnější – Čím dříve svoji jízdenku objednáte, tím levněji pojedete. 

Nízké ceny mimo špičku. 

Jednoduché, velmi účinné sdělení, které je postaveno na skutečnosti, že při včasném 

objednání, je možné získat nejnižší možnou cenu na trhu. Toto sdělení považuji za jedno 

z nejúčinnějších sdělení kampaně, které důrazně oslovuje cílovou skupinu zájemců o levné 

cestování. 

- Nejpohodlnější  - Polohovatelná sedadla, elektrické zásuvky pro všechny, 

stolek u každého sedadla a dostatek místa pro nohy.  

Další z řady polemických sdělení, o kterém se diskutuje nejen na sociálních sítích 

a diskusních fórech. Sdělení je napadnutelné z toho důvodu, že v LE je možné využít tří 

různých cestovních tříd – Premium, Business a Economy.  

Třída Premium dosud nemá na českém trhu konkurenci v pohodlí. Sedadla jsou 

kožená, elektronicky polohovatelná s masážní bederní oporou, lze je polohovat do téměř 

vodorovné polohy vhodné pro spánek a relaxaci. V oddílu Premium třídy je pouze šest 

sedadel, což cestujícím zaručuje soukromý a klid pro odpočinek. 

Třída Business je komfortem srovnatelná s první cestovní třídou konkurence. 

Problém je v konstrukci oddílů Economy třídy. V porovnání s vlakovými soupravami 

konkurenčních dopravců (SC Pendolino, velkoprostorové oddíly vozů RJ), kde je uspořádání 

sedadel druhé třídy ve schématu 2+1 sedadlo (na šířku vozu), u LE jsou sedadla 2+2. Někteří 
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cestující pociťují také stísněnost z úzké uličky mezi sedadly a nepříliš velkorysého prostoru 

pro nohy. 

 Shrnutí 

Kampaň je zaměřená soutěživě, tj. na zdůraznění jedinečnosti oproti konkurenčním 

dopravcům.  Značná část tvrzení v kampani je však polemická s problematickou pravdivostní 

hodnotou a snadnou napadnutelností. 

Kampaň se jevila jako prvoplánově „agresivní“ tím, že zdůrazňovala příliš mnoho 

„NEJ“, přičemž z diskuzí na sociálních sítích či komentářů novinářů bylo zřejmé, že část 

veřejnosti následně poukazovala na zřejmý rozpor mezi očekáváním vyvolaným reklamou a 

skutečnou podobou služeb a komfortu na palubě vlaku. 

5.2 Současná marketingová kampaň 

Druhá marketingová kampaň byla nastartována po výrazných personálních změnách 

ve vedení společnosti a personálního obsazení marketingového oddělení. Tato opatření 

reflektovala na problémy v prvním období provozu. Prvních několik týdnů nového roku se 

firma zaměřila především na stabilizaci provozu po počátečních technických problémech 

s vlakovými soupravami, nastavení služeb na palubě a vyladění rezervačního systému (na 

prodej jízdenek), který v počáteční fázi byl nestabilní, chybový a pro zákazníka nepřehledný. 

Následně došlo i na změnu marketingové strategie a z ní vycházející marketingové 

komunikace. 

 Akční nabídka 

 

Obr. 5.7.: Leták - akční nabídka. Zdroj: LEO Express 



38 

 

Na tomto sdělení je patrná změna grafického provedení při zachování původního 

informačního obsahu z první kampaně. Reklama graficky působí profesionálněji. Je zachován 

motiv vlakové soupravy jako hlavního prvku kampaně. Motiv je zvolen velmi vhodně 

v souvislosti s tím, že LE je zcela novým dopravcem na trhu a využívá k přepravě cestujících 

soupravy, jaké český zákazník nikdy předtím neměl možnost vidět. Jsou zcela jasným 

vodítkem pro zatím neznalé cestující.  

Poster obsahuje všechna důležitá sdělení, která potenciální zákazník potřebuje vědět. 

Jsou uvedena jednoduše a jednoznačně. Společnost zde nezakrývá ani fakt, že ceny jízdného 

jsou pohyblivé a tak akční cenu 137 Kč zákazník nemůže očekávat při každé cestě na trase 

Praha – Ostrava (Ostrava – Praha). 

 Sleva pro stálé zákazníky konkurence 

 

Obr. 5.7.: Leták – sleva pro držitel In-karet. Zdroj: LEO Express 

Jednoznačné, velmi dobře specifikované sdělení, informující o cenách a slevách, 

stejně jako o prodejních kanálech, prostřednictvím kterých lze tyto slevy získat. Sdělení 

neobsahuje žádné kontroverzní nebo polemické prvky, nebo sdělní s nejistou pravdivostí. 

Současně je kampaň zaměřena na skupiny zákazníků, kteří dříve nebyli oslovováni – 

studenti a senioři. Vyjadřuje tedy zájem rozšířit segment zákazníků o další kategorie 

cestujících, kteří do té doby neměli možnost využívat na základě svého statutu zvýhodněné 

jízdné. Např. pro seniory LE slevy do té doby neposkytoval, protože tato sleva z jízdného již 

není dopravcům dotována ze státního rozpočtu.  
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Dalším z klíčových prvků kampaně, je zaměření na majitele In-karet, tj. na kmenové 

zákazníky Českých drah, kteří jsou tímto osloveni a nabádáni k vyzkoušení cestování 

s novým dopravcem. 

 Vyberte si tu pravou 

 

Obr. 5.8.: Billboard – nabídka tří cestovních tříd. Zdroj: LEO Express 

Novým prvkem kampaně je zdůraznění možnosti výběru různých cestovních tříd podle 

odlišných preferencí zákazníků. Grafika je zaměřena na zobrazení interiéru vlakové soupravy 

a obsahuje přehledné informace o cenách. V horní části billboardu jsou ikony, které 

znázorňují rozsah poskytovaných služeb, přičemž je zřetelný a jasně definovaný rozdíl 

rozsahu služeb v jednotlivých cestovních třídách. 

Billboard celkově působí přitažlivě, profesionálně, uceleně a je z něj cítit čistota 

a pohodlí, které potencionálního zákazníka přiláká a osloví. 

 Karviná 

 

Obr. 5.9.: Billboard – Karviná. Zdroj: LEO Express 
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Úkolem billboardu je upozornit na rozšíření provozu vlaků LE do nové destinace – 

Karviná. Poster obsahuje všechny důležité informace pro cestující, jako je cena, nabídka 

cestovních tříd, doba dojezdu z Karviné do Prahy a dostupnost dalších služeb na palubě, na 

které obyvatelé této oblasti nemusí být zvyklí. LE získal tímto prodloužením trasy značnou 

konkurenční výhodu, protože ani jeden z konkurenčních produktů (SC Pendolino, RJ) do 

Karviné nejezdí. Nejvýraznějším prvkem grafiky je samotný vlak, který má svou jedinečností 

přilákat nové zákazníky. 

 

Obr. 5.10.: Nálepka – Karviná. Zdroj: LEO Express 

Jiná forma sdělení o rozšíření trasy spojů z Bohumína až do Karviné. Jedná se 

o rozšíření provozu do krajského města, které je spádovou oblastní pro cca 100 000 obyvatel, 

s tím že vzdálenost od nynější konečné stanice Bohumín je pro současnou podobu provozu 

výhodná. 

 Shrnutí 

Nová kampaň je, na rozdíl od první, orientovaná výlučně na zákazníka a jeho potřeby, 

resp. na nabídku konkrétních služeb. Na rozdíl od předchozí kampaně, která se primárně 

soustředila na silné vymezení vůči konkurenci a využívala více či méně kontroverzní tvrzení 

o jedinečných parametrech, zde je jasně vidět záměr informovat jednoduše, pravdivě a bez 

možnosti tato tvrzení zpochybnit. 

Stávající kampaň je zároveň lépe zpracovaná graficky, lépe přibližuje zákazníkům 

vnitřní prostory vlakových souprav. Dostupné služby zobrazuje formou snadno 

identifikovatelných piktogramů a celkově působí propracovaněji. 
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Je zřejmé, že personální změny, které vedly k obměně a vymezení marketingové 

strategie, ovlivnili pozitivně kvalitu marketingové komunikace. Billboardy, letáky a další 

materiály mají znatelně lepší vypovídající hodnotu o jednotlivých službách a možnostech pro 

klienty. Sdělní jsou jednoznačná, jednoduchá, nezpochybnitelná a tím efektivní. 

5.3 Analýza dat o počtu přepravených cestujících 

 Jak již bylo popsáno v kapitole 4. Metodika shromažďování dat, v další části práce 

bude analyzován zjištěný vývoj obsazenosti spojů dopravce LEO Express, jedoucích 

z Bohumína do Prahy a zpět v období od 13. listopadu 2012 do 24. dubna 2013. Počty 

přistupujících pasažéru v jednotlivých stanicích Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava –

 Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha, byl sčítán vždy ve dvou 

spojích v jeden den. Jednou v trase z Bohumína (resp. Ostravy) do Prahy a následně hned zpět 

z Prahy do Bohumína (Ostravy). 

 

Graf 5.1.: Průměrný počet cestujících na spoj v jednotlivých měsících. Zdroj: vlastní 

V polovině listopadu 2012 LE vypravil první dva páry vlaků. Během druhé poloviny 

tohoto měsíce, dosáhl průměrný počet cestujících hodnoty 110 cestujících/spoj, kterou 

můžeme považovat za základ. Poměrně vysoký počet cestujících, kteří v té době využili 

služeb LE, byl, s vysokou pravděpodobností, zapříčiněn zájmem o nový typ vlaku, 

neobvyklým designem jednotek, agresivní marketingovou kampaní a podporou prodeje, která 

probíhala přímo ve vlacích.  

Pokles počtu zákazníků v následujícím dvanáctém měsíci, lze přičíst vánočním 

svátkům a celkově klidnějšímu závěru roku. V tomto období jsou ve školách prázdniny, ve 
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firmách si zaměstnanci ve větší míře čerpají dovolenou a celkově lze říci, že ustává 

ekonomická aktivita obyvatelstva. Lidé se nevydávají na zbytečné cesty a zůstávají více doma 

s rodinou. Zjištěný průměr byl 94 cestujících/spoj. 

Nejnižší výsledek – 92 cestujících/spoj, za sledované období, byl zjištěn v lednu 2013. 

Při nedostatku jiných datových podkladů si tento fakt lze zdůvodnit výše zmíněným 

rozporem, mezi skutečnou úrovní a kvalitou služeb a hlavním tvrzením marketingové 

kampaně „Švýcarská kvalita za české ceny“. Tento rozpor byl hojně kritizován na sociálních 

sítích a diskusních fórech. Lze se proto domnívat, že méně pohodlí pro cestující v tzv. 

economy třídě způsobilo jisté rozčarování a zklamání části zákazníků. Reálné prostředí 

a pohodlí vlaku nebylo schopné naplnit očekávání, které vytvořila marketingová komunikace. 

V únoru téhož roku došlo k výraznému zlepšení situace a průměrný počet cestujících 

dosáhl úrovně 125 cestujících/spoj. V tuto dobu byla spuštěna nová marketingová kampaň, 

která, jak již bylo uvedeno v předchozí části analýzy, byla cílená na nabídku konkrétních 

služeb a výhod pro cestující. Významný vliv zcela jistě mělo i záměrné zacílení na zákazníky 

ČD s tzv. In-kartami a na seniory, pro které LE začal poskytovat slevu z jízdného.  

Rostoucí zájem o služby LE byl potvrzen i ve třetím měsíci, který byl ze sledovaného 

období jednoznačně nejúspěšnější. V březnu bylo zjištěno průměrně 150 cestujících/spoj. 

V hodnoceném časovém intervalu čtvrtého měsíce došlo k mírnému poklesu počtu 

přepravených cestujících na průměrně 133 cestujících/spoj. V absolutní hodnotě je to ovšem 

stále více než v únoru téhož roku a také významně více než v prvních třech měsících provozu 

vlaků LE. 

Zajímavé jistě může být sledovat, jak se bude vyvíjet počet cestujících ve vlacích LE 

v dalším měsíci. Nastává doba většího turistického ruchu a bezesporu bude železniční 

dopravu mezi Prahou a Ostravou ovlivňovat i dlouhodobá rekonstrukce dálnice D1 z Brna do 

Prahy. Tyto záležitosti ovšem již nejsou součástí měřeného období práce. 

5.4 Marketing na internetu 

LE používá v prostředí internetu ke komunikaci se zákazníky vlastní webové stránky, 

firemní profil na sociální síti Facebook, komunikační profil na síti Twitter a sporadicky 

bannerovou reklamu.  

V současné době je využívána také PPC reklama v internetových vyhledávačích. 
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Zákazníci, kteří si aspoň jednou zakoupí jízdenku LE přes internet, zadávají svou 

emailovou adresu pro registraci. Tyto adresy pak firma využívá pro direkt mailing. 

Zákazníkům jsou zasílány informace např. o změnách v jízdním řádu, rozšiřování tras, 

akčních cenových nabídkách a jiné. To umožňuje udržovat komunikaci s klienty, což 

podporuje opakovaný návrat zákazníků. 

Jako formu marketingové komunikace lze vnímat i mobilní aplikaci, kterou LE 

vyvinul a dal zdarma k dispozici pro všechny majitele tzv. „chytrých“ mobilních telefonů. 

Tato aplikace umožňuje rezervaci a nákup jízdenek LE přes mobilní telefon. Aplikace byla 

vyvinuta pro mobilní operační systémy Android a iOS. LE tímto způsobem prakticky 

prezentuje svůj záměr být inovativní, moderní a technologicky progresivní společností. 

Zjednodušuje řadě svých pravidelných i potenciálních zákazníků nákup jízdenky, 

s předstihem nebo i na poslední chvíli tak, aby nemuseli navštívit pokladu LE. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

„Marketingová komunikace musí primárně představit benefity produktu a způsoby 

jeho užití. Jinak cílová skupina produkt kupovat nebude.“ [2, s. 16] 

Z analýzy obou zvolených okruhů vyplívá, že v případě přijetí premisy o závislosti 

růstu či poklesu počtu cestujících na účinnosti marketingové kampaně, lze konstatovat, že 

v prvním období provozu LE, tj. během první marketingové kampaně, bylo dosahováno 

nižších výsledků než v období následujícím. V tomto druhém období byla kampaň lépe 

komunikována a především primárně zaměřená na potřeby klienta a nikoli na vymezení vůči 

konkurenci, jak tomu bylo v předešlé kampani. 

Nová, účinnější kampaň je srozumitelnější, nesnaží se superlatizovat nabídku a kvalitu 

služeb a soustředí se výlučně na konkrétní užitek pro zákazníka. 

Na dostupných datech se podařilo prokázat znatelný rozdíl v počtu přepravených 

cestujících v obou sledovaných obdobích. Je nutné ovšem brát v úvahu, že tento rozdíl 

nemusel být v plné míře dán pouze marketingovou komunikací. Do dané situace se mohla 

promítnout řada dalších vlivů, jako např. postupné přivyknutí veřejnosti na nového dopravce, 

zvyšování všeobecného povědomí o nové konkurenci na železnici, změna počasí ze zimního 

na jarní vhodnějšího pro výlety a cestování, atp. Lze také namítnou, že i když celkově lépe 

zpracovaná marketingová komunikace druhého období jistě měla pozitivní vliv na frekvenci 

cestujících, tak velkou (možná i větší) vahou mohla zapůsobit cenová politika LE. 

Za velmi zdařilý lze považovat postup při oslovení kmenových zákazníků ČD, kteří 

vlastní zákaznickou slevovou kartu, tzv. In-kartu. Těm byla nabídnuta výhodná cena při 

využití služeb LE, formou výrazné slevy 30 % (resp. 25 %) z ceny běžného jízdného. 

V závěru práce budou navržena doporučení na další směřování marketingové kampaně 

pro LE. K tomu bude využita zpětná vazba od cestujících, se kterými byly vedeny osobní 

rozhovory a také těch, kteří sdílely své názory přes profil společnosti na sociální sít Facebook. 

Na začátku provozu vlakových spojů LE na trase Praha – Ostrava (Bohumín) byly 

cestujícím nabízeny doplňkové služby, které odrážely nabídku poskytovanou konkurencí. 

Cestující v prvních týdnech, kdy LE zahájil pilotní provoz, dostal při nástupu na palubu vždy 

zdarma vodu a nabídku denního tisku. Především na nápoj zdarma si cestující na této trase 

během předchozího roku v podstatě zvykli a očekávali jej jako standard. Z dodavatelských 
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a zřejmě i finančních důvodů od tohoto benefitu LE záhy upustil. Což se samozřejmě setkalo 

s údivem a zklamáním ze strany zákazníků. Podobná situace nastala i v případě nabízeného 

tisku, kdy se nabídka nejprve omezila a poté na krátký čas úplně pozastavila. V poslední době 

byla tato situace téměř stabilizována a cestující má tak možnost při každé cestě si vybrat 

z určité nabídky periodik.  

Na této situaci je demonstrováno, s jakými problémy se LE nejčastěji setkává. Je to 

především nestabilita v samotném provozu, která je viditelná pro zákazníka také např. v téměř 

pravidelné měsíční obměně nabídky občerstvení na palubě. Cestující tak nemá možnost se 

s nabídkou služeb seznámit, sžít, zvyknout si na ni. Při každém nástupu do vlaku je tak 

vystaven nové nejistotě, která může na řadu z nich působit odrazujícím dojmem. 

Ze zjištěných skutečností vyplývá tvrzení, že LE dosud nemá přesně definovaný 

zákaznický segment. Stejně tak je těžce rozpoznatelný positioning firmy a zaměření na typ 

zákazníka se odvíjí od momentální situace různých aktuálních vlivů. Tento postup sice přináší 

výhodu relativně jednoduchého přizpůsobení měnícímu se okolí, nicméně neumožňuje 

zákazníkům vytvořit si jasnou představu a postoj ke značce. Toto může pro LE představovat 

významný nedostatek při budování stálé klientely, která by si značku LEO Express zafixovala 

jako první možnost volby. 

V komunikaci LE je znatelná absence dlouhodobé strategie. Je patrné, že neustále 

měnící se manažerská rozhodnutí na provozní úrovni, vysílají podprahový signál zákazníkům, 

kteří dostávají v čase se měnící služby s různou kvalitou a v různých formách. Oficiální 

marketingová linie tak nestačí reagovat na tyto odlišnosti a vytvářet komplexní výraz 

nabízeného standardu. Tato nestabilita se stala běžnou součástí cestování s LE. Tento stav lze 

sice vnímat jako jakousi „dětskou nemoc“ začínající firmy, nicméně neměl by mít setrvalou, 

či v horším případě rostoucí, tendenci. Takový přístup působí velmi kontraproduktivně 

a v delším časovém horizontu lze předpokládat, že může mít vliv na poškození image firmy. 

Získat nového zákazníka je v průměru 7x až 8x dražší, než udržet si zákazníka 

stávajícího. [11] Proto by se LE měl velmi důsledně zaměřit právě na vybudování základny 

stálých klientů. K tomu je potřeba stabilizovat prostředí na provozní úrovni. Toto by mohlo 

být zásadnější, než měnit marketingovou komunikaci, která se v současné podobě jeví jako 

průhledná, jednoduchá, jasná a přímá.  



46 

 

Prvotním cílem by mělo být vytvoření stabilní základny stálých zákazníků pro 

všechny tři úrovně cestování s LE – myšleno zákazníky, kteří preferují cestování v nejnižší 

economy třídě, stejně tak ty, kteří využívají převážně vyšší business či premium třídu. 

Takovým zákazníkům lze nabídnout další výhody spojené s využíváním služeb LE, které je 

budou motivovat k tomu, aby pro něj byl první volbou.  

Může se jednat o věrnostní program, kde např. za každou jízdu zákazník obdrží určitý 

počet bonusových bodů. Ty pak může vyměnit za jízdenku či občerstvení na palubě zdarma, 

dárkový poukaz, možnost využít bez příplatku vyšší cestovní třídu, apod. Zcela určitě by 

firma měla možnost domluvit se na zákaznických výhodách např. se zoologickými zahradami 

v Praze a Ostravě, aby rodinám s dětmi nabídla další důvod využít dopravu mezi Prahou 

a Ostravou. V Praze a okolí je velké množství zábavních podniků, za kterými se vyplatí 

cestovat a pokud zákazník k výhodné ceně jízdného obdrží i slevu na danou atrakci, určitě to 

zvýší pravděpodobnost, že se rozhodne takovou cestu absolvovat. Stejně tak v Ostravě 

a celém regionu Moravského Slezska se najde spoustu důvodů k návštěvě. Např. pro studenty 

je stále lákavá návštěva Stodolní ulice v centru Ostravy, která je proslulá množstvím barů 

a nočních klubů. Nabídka slevy na nápoje při předložení aktuální jízdenky LE by jistě 

oslovila spoustu z nich.  

Další možností je vytvoření jednoduchého zákaznického programu na slevy, kdy 

registrovaných cestující bude mít vždy nižší cenu jízdného, než neregistrovaný zákazník. 

Tady však jde o širší rozhodnutí s ohledem na celkovou cenovou politiku LE. 
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7 ZÁVĚR 

Na trhu osobní železniční dopravy v České republice dochází k velkým změnám díky 

postupné liberalizace a vstupu soukromých společností. Podnikání na železnici je vždy 

spojeno s velkými počátečními investicemi a přitom s velkou nejistotou jejich návratnosti. Do 

nedávna byla veškerá osobní železniční doprava v Čechách i na Moravě dotována ze státního 

rozpočtu. S příchodem soukromých dopravců se ale probouzí debata, zda je opravdu nutné 

všechny trasy sponzorovat z daní, nebo zda je možné podnikat na české železnici i bez dotací 

a se ziskem. 

LE je jedním ze tří silných konkurentů, kteří bojují o cestující na trase mezi Prahou 

a Ostravou. V současné chvíli si již řada zákazníků zvykla na mnohem vyšší standard pohodlí 

a služeb ve vlacích, než jakému musela čelit před příchodem soukromníků. Proto je potřeba 

tuto úroveň nejen dosáhnou, ale i udržet a inovovat, aby firma nemusela mít obavu 

z nedostatku cestujících. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci společnosti 

LEO Express, a.s., jako nově vstupující značky s novým produktem na trh osobní železniční 

dopravy. Byly popsány dvě marketingové kampaně, které od začátku provozu oslovovaly 

potenciální cestující. Byla také zhodnocena jejich úspěšnost pomocí zpracovaného výzkumu 

obsazenosti vlaků za období necelých pěti měsíců dosavadního provozu. 

V závěru práce bylo zhodnoceno nynější postavení společnosti na trhu a navrženy 

následné kroky k upevnění pozice žádaného dopravce na trase mezi Prahou a Ostravou. 

V současné době probíhá dlouho avizovaný boj o zákazníky na trase Praha – Ostrava. 

Je nezbytné, aby firma vnímala potřeby svých zákazníků a vytvářela kvalitní marketingovou 

komunikaci. LE se musí soustředit na to, jak komunikovat se stávajícími zákazníky a také jak 

efektivně oslovovat zákazníky nové.  
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např. například 

PR Public Relations 

resp. respektive 

RJ RegioJet, a. s. 

s. o. státní organizace 

SC SuperCity 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

tj. to je 

tzv.  takzvaný, takzvaná, takzvané 

VUZ Výzkumný ústav železniční 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Historie rozvoje železnice na území České republiky 

Na samém počátku železniční dopravy byly tzv. koněspřežné železnice. Na rozdíl od 

nejrůznější koňských povozů, byla tato doprava mnohem méně náročná na tažnou sílu a to 

díky malému valivému odporu kolejnice. 

První železniční trať na českém území, koněspřežná trať vedoucí z Českých Budějovic 

do rakouského Lince, byla uvedena do zkušebního provozu v září roku 1827. Na jaře roku 

1830 k ní přibyla Lánská koněspřežka (Praha – Kladno – Stochov – Lány). Tyto tratě jsou 

uváděny jako dvě nejstarší veřejné železnice na Kontinentální Evropě. První veřejnou 

železnicí na světě byla anglická koněspřežná trať Stockton – Darlington, uvedená do provozu 

v roce 1921 a již v roce 1925 koně nahradil parní pohon. 

Vznik a rozvoj železniční dopravy umožnil technický pokrok v období průmyslové 

revoluce. Základem se stalo využití uhlí, s jeho těžbou a přepravou souvisí první období jejího 

rozmachu. Zásadní zlom v železniční dopravě tedy nastal zavedením parní trakce. První trať 

pro parní trakci se v Českých zemích začala stavět v roce 1835, tedy pouhých deset let poté, 

kdy na trať vyjela vůbec první parní lokomotiva v již zmiňované Anglii. 

První parní železniční linka u nás, vznikla jako součást trati z Vídně přes Břeclav, 

Přerov, Ostravu a Bohumín do polského Krakova a Bochnie.  Brno, Olomouc a Opava byly 

na tuto trať napojeny odbočkami. Provoz byl zahájen v roce 1839. Na odbočku Severní dráhy 

císaře Ferdinanda z Přerova do Olomouce navázala stavba olomoucko - pražské dráhy 

vybudovaná v letech 1842 – 1845, na které byl vyhlouben první železniční tunel u nás 

(Třebechovice v Čechách) jenž měřil 510 m. Takto získalo železniční spojení Brno s Prahou 

(i když poměrně značnou oklikou), ale především byla dopravně propojena Praha s Vídní. 

Dalšími významnými tratěmi vystavěnými do polovin 19. století byly úseky Praha – 

Děčín a také Brno – Česká Třebová, díky čemuž se podařilo výrazně zkrátit jízdní dobu mezi 

Brnem a Prahou. Tato trať měla velký význam až do 50. let 20. století, kdy byla dobudována 

dráha z Brna do Prahy přes Tišnov, Křižanov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Kolín. 

Také ve druhé polovině 19. století se železniční síť u nás rozrůstala velice rychle. 

Mezi významné tratě, které v této době vznikly, patří úseky: 

- Ústí nad Labem – Teplice (zprovozněná roku 1858), 
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- Pardubice – Jaroměř – Liberec (provoz postupně zahajován v letech 1857 – 1859),  

- Česká západní dráha Furth im Wald – Plzeň – Praha (v provozu od roku 1862),  

- Dráha Františka Josefa: Vídeň – České Velenice – České Budějovice – Plzeň – 

Cheb a další.  

V roce 1869 byla také dokončena dráha z Brna do Přerova. V roce 1870 byla 

zprovozněna trať Brno – Olomouc přes Prostějov a železnicí bylo Brno propojeno také se 

Znojmem (přes Hrušovany nad Jevišovkou). 

Roku 1880 byl vydán zákon o výstavbě místních drah, který výrazně přispěl k další 

výstavbě železnic, díky řadě technických a hospodářských úlev. Do konce 19. století měly 

Čechy a Morava jednu z nejrozsáhlejších železničních sítí v Evropě (po Anglii a Německu) 

jejíž délka tehdy činila 11 130 km.  

Mohutný rozvoj železnic probíhal dokončováním sítě místních drah. Další rozvoj byl 

zastaven první světovou válkou, poválečnou stabilizací první republiky, světovou 

hospodářskou krizí ve třicátých letech dvacátého století a druhou světovou válkou. 

Budování nových tratí došlo svého konce po druhé světové válce, kdy byla na území 

České republiky vystavěna poslední trať z Havlíčkova Brodu do Brna (1954). Nové železniční 

tratě již budovány nebyly, ale přestavovaly se stanice a některé nevyhovující úseky tratí (např. 

v severních Čechách musela železnic ustoupit těžbě hnědého uhlí). 

V padesátých letech minulého století u nás začala probíhat motorizace a elektrifikace 

železniční dopravy. Počátky motorizace se vztahují k roku 1927, kdy bylo do provozu 

uvedeno 8 motorových vozů. O rok později bylo těchto vozů již 68. Toto období motorizace 

je spojeno především s místními drahami. Na hlavních tratích se motorizace výrazně projevila 

zaváděním dálkových spěšných motorových vlaků. Jedny z prvních mezi Prahou a Plzní v 

roce 1933. Od roku 1936 jezdila tzv. Slovenská strela na trati Praha – Brno – Bratislava, která 

uspořila oproti běžnému rychlíku na parní pohon až dvě hodiny času a její cestovní rychlost 

byla 92 km/h. V roce 1936 bylo tak Československo podle podílu motorové trakce první 

v Evropě. [21] 
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Historie tratě Praha – Bohumín 

Praha – Kolín – Česká Třebová (Olomouc) 

Jako součást státního programu výstavby magistrálních tratí byla 1. září 1845 předána 

do veřejného provozu trať Praha – Kolín – Česká Třebová, označena dodnes jako traťový 

úsek 010/011. Patří tedy mezi naše nejstarší tratě. 

Byla také součástí jedné z prvních železnic, tzv. Severní státní dráhy, jejíž stavbu si 

předsevzala habsburská monarchie. Její trasa vedla z Vídně přes Prahu do Podmokel 

(dnešního Děčína) a dále měla pokračovat do saských Drážďan. Ze sedmi různých variant, 

kudy trasa povede, byla vybrána dráha z Olomouce do Prahy. „Vysvětlení této v současnosti 

trochu zvláštní varianty je prosté: do Olomouce již koleje vedly. Stačilo se na ně napojit. 

Kromě toho olomoucká trasa překonávala nejméně přírodních překážek.“ [7] 

Pro vybudování dráhy z Olomouce do Prahy byl stanoven až velmi krátký termín od 

4. září 1842 do srpna 1845, který se nakonec opravdu podařilo dodržet. A tak se stalo poprvé 

a naposledy v dějinách naší železnice, že celá trať v délce 250 kilometrů, byla předána do 

provozu nikoli po etapách, ale najednou. O rychlosti s jakou stavba probíhala, svědčí 

i pražské nádraží (dnešní Masarykovo), které se začalo stavět v listopadu 1844, a za necelých 

10 měsíců, 20. srpna 1845, do něj vjížděl první vlak. 1. září 1845 byl pak na celé trati zahájen 

pravidelný provoz. Počáteční provoz obstarávaly dva vlaky v každém směru, jeden osobní 

a druhý smíšený, určený i pro přepravu nákladů. Cesta z Prahy přes Olomouc do Vídně tehdy 

trvala bezmála 16 hodin. 

Stavebním dozor nad tratí z Pardubic do Prahy byl prováděn podnikatelstvím bratří 

Kleinů a firmou Adalberta Lanny. Její vrchní inženýr Jan Perner, tehdy ještě ani ne třicetiletý 

mladík rozhodoval o stavbě, s jakou do té doby bylo jen pramálo zkušeností. Této trati Jan 

Perner obětoval mnoho a nakonec i svůj vlastní život, když se při návratu z inspekční cesty 

9. září 1845 vyklonil z okna vlaku a srazil jej sloup stojící u portálu někdejšího choceňského 

tunelu. [7] 

(Praha) – Česká Třebová – Přerov – Bohumín 

„První vlaky na trati označené v současném jízdním řádu číslem 270 poznaly koleje 

mezi Přerovem a Olomoucí 17. října 1841. O necelý rok později, 15. srpna 1842, dorazila 

Severní dráha císaře Ferdinanda do Lipníka nad Bečvou. Naopak z Olomouce si to namířila 

státní dráha směrem na Prahu (veřejný provoz zahájen 1. září 1845). „Ferdinandka“ 
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v Lipníku trochu „zaspala“ a s dalším pokračováním do Bohumína přišla až 1. května 1847. 

Za první Československé republiky byla postavena tzv. dluhonická spojka mimo Přerov, na 

které byl provoz zahájen 3. listopadu 1924, další, polanecká spojka, slouží od prosince 1964.“ 

[7] 

Dnešní trať 270 se ve skutečnosti skládá ze tří samostatných traťových úseků. Úsek 

Bohumín – Přerov byl vybudován jako součást trati společnosti Severní dráha císaře 

Ferdinanda (KFNB) z Vídně do tehdejší Haliče. Jako její vedlejší součást vznikla spojnice 

mezi Přerovem a Olomoucí. A konečně traťový úsek Olomouc – Česká Třebová náležel 

k Severní státní dráze, tedy trati z Olomouce do Prahy. Toto všechno vzniklo v letech 

1841 až 1847. [7] 
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Počet 

sčítaných 

dnů v 

měsíci

Datum

Počet 

přistupují

cích 

Bohumín - 

Praha

Počet 

přistupují

cích 

Praha - 

Bohumín

Celkem 

za měsíc

Průměr 

na jeden 

spoj

XI.12 1 13.11.2012 74 90

2 15.11.2012 95 125

3 20.11.2012 77 83

4 22.11.2012 69 134

5 23.11.2012 121 146

6 25.11.2012 130 144

7 29.11.2012 90 110

8 30.11.2012 135 139 1762 110

XII.12 1 5.12.2012 90 102

2 6.12.2012 76 86

3 10.12.2012 53 110

4 12.12.2012 75 105

5 14.12.2012 129 149

6 17.12.2012 79 92

7 18.12.2012 55 119 1320 94

I.13 1 1.1.2013 90 136

2 4.1.2013 54 81

3 6.1.2013 61 97

4 9.1.2013 45 75

5 10.1.2013 56 78

6 11.1.2013 129 100

7 13.1.2013 87 118

8 15.1.2013 69 99

9 16.1.2013 76 87

10 18.1.2013 120 94

11 19.1.2013 63 99

12 23.1.2013 79 93

13 24.1.2013 101 91

14 25.1.2013 113 137

15 27.1.2013 129 133

16 28.1.2013 67 106

17 29.1.2013 76 100 3139 92

II.13 1 2.2.2013 111 115

2 3.2.2013 147 169

3 4.2.2013 106 130

4 7.2.2013 122 107

5 8.2.2013 145 129

6 9.2.2013 129 145

7 11.2.2013 124 146

8 12.2.2013 98 126

9 13.2.2013 97 131

10 17.2.2013 135 145

11 18.2.2013 120 114

12 19.2.2013 115 127

13 22.2.2013 136 146

14 23.2.2013 114 146

15 26.2.2013 97 107

16 27.2.2013 124 97

17 28.2.2013 126 132 4257 125

Příloha č. 2 Tabulka obsazenosti vlaků LE v období 13. 11. 2012 – 24. 4. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní 

 

Počet 

sčítaných 

dnů v 

měsíci

Datum

Počet 

přistupují

cích 

Bohumín - 

Praha

Počet 

přistupují

cích 

Praha - 

Bohumín

Celkem 

za měsíc

Průměr 

na jeden 

spoj

III.13 1 1.3.2013 146 186

2 4.3.2013 142 138

3 5.3.2013 100 114

4 6.3.2013 89 133

5 9.3.2013 123 137

6 10.3.2013 166 181

7 11.3.2013 132 154

8 13.3.2013 117 136

9 14.3.2013 150 147

10 15.3.2013 176 189

11 28.3.2013 190 194

12 29.3.2013 179 184

13 30.3.2013 138 155

14 31.3.2013 143 157 4195 150

IV.13 1 3.4.2013 99 127

2 4.4.2013 122 126

3 5.4.2013 160 154

4 8.4.2013 142 126

5 9.4.2013 105 93

6 10.4.2013 89 116

7 12.4.2013 132 156

8 13.4.2013 122 138

9 14.4.2013 182 188

10 15.4.2013 106 127

11 18.4.2013 124 161

12 19.4.2013 167 183

13 20.4.2013 129 149

14 23.4.2013 88 109

15 24.4.2013 122 144 3986 133
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Příloha č. 3 Železniční mapa ČR 

Zdroj: SŽDC, Železniční mapy ČR, Dostupné z WWW: <http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznicni-

mapy-cr.html> 
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Příloha č. 4 PPC reklama LEO Express na internetu 

 

Zdroj: Internet, vyhledávač Google.com 

 

Zdroj: Internet, vyhledávač Seznam.cz 
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Příloha č. 5 Mapa provozovaných a plánovaných tras LEO Express 

 

 

Zdroj: Internet, webové stránky LEO Express, www.le.cz 

Příloha č. 6 Jízdní řád vlaků LEO Express platný od 18. 1. 2013 

 

 

Zdroj: Internet, webové stránky LEO Express, www.le.cz 
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Příloha č. 7 Webové stránky LEO Express 

 

Zdroj: Internet, webové stránky LEO Express, www.le.cz 

 

Zdroj: Internet, webové stránky LEO Express, www.le.cz 
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Příloha č. 8 Menu karta palubního občerstvení LEO Express 

 

 

Zdroj: Internet, webové stránky LEO Express, www.le.cz 
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Příloha č. 9 Mobilní aplikace LEO Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [22] 

 


