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1 Úvod 

Letecká doprava patří k nejrychlejším a nejbezpečnějším zpŧsobŧm přemisťování 

osob i zboţí. Letiště dnes nejsou pouze cílová místa, na která letadla směřují, ale mění se 

v obrovská multifunkční centra splňující i ta nejtajnější přání cestujících. Kultura 

poskytovaných sluţeb dosahuje stále vyšších kvalit a letiště jsou schopny toho svým 

zákazníkŧm nabídnout čím dál více. Stravovací podniky, duty-free shopy, novinové stánky, 

směnárny, dětské koutky… to jsou jen některé ze základních sluţeb, kterými letiště disponují. 

Fungování letišť je fascinujícím procesem a je aţ kupodivu, ţe o tak rozsáhlém a zajímavém 

tématu existuje pouze zlomek odborné literatury. 

Jiţ od samého počátku výběru tématu této diplomové práce směřovaly snahy při 

vyhledávání subjektu, se kterým bude na práci spolupracováno, především na pole cestovního 

ruchu. Cestovní ruch autorka studovala jiţ na střední škole a od prvního ročníku 

vysokoškolského studia pracuje jako referentka jedné z renomovaných českých cestovních 

kanceláří. Zkoumání oblasti cestovního ruchu bylo také předmětem autorčiny bakalářské 

práce, ve které byl primární cíl směřován na analýzu konkurence na trhu cestovních kanceláří. 

Cestovní ruch byl proto jasnou volnou také u diplomové práce a v momentě, kdy bylo moţné 

zahájit spolupráci s Letištěm Leoše Janáčka, bylo rozhodnuto. 

Letiště Leoše Janáčka v Ostravě patří k největším českým mezinárodním letištím 

a svou polohou v srdci Evropy v kombinaci s jedinečnými charakteristikami přistávací dráhy 

nabízí obrovský potenciál pro cestující z řad spotřebitelŧ i firem. Protoţe spotřebitelská 

poptávka po leteckých sluţbách je realizována především prostřednictvím cestovních 

kanceláří, směřoval poţadavek ostravského letiště na prozkoumání trhu prŧmyslového. 

Základní spádová oblast ostravského letiště – Moravskoslezský kraj jiţ byl ve výzkumech 

letiště dokonale zmapován a proto se pozornost v této práci přesunula na druhou nejdŧleţitější 

spádovou oblast letiště – Olomoucký kraj. 

V prŧběhu zpracování této práce byl zachován neustálý kontakt mezi autorkou 

a marketingovým oddělením ostravského letiště, pro které byla práce vypracována a které 

v podstatě určilo směr, kterým se výzkum ubíral. 

Za primární cíl práce bylo stanoveno zmapování poptávky firem v Olomouckém kraji 

po sluţbách letecké dopravy v souvislosti s vyuţitím Letiště Leoše Janáčka. Odpovědi na 

otázky týkající se chování firem z této geografické oblasti mají pomoci ostravskému letišti 

poznat chování a zájmy zákazníkŧ z prŧmyslových trhŧ a výsledky výzkumu by se poté měly 

promítnout do budoucích plánŧ a strategií na zlepšení sluţeb ostravského letiště. 
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2 Charakteristika Letiště Leoše Janáčka v Ostravě 

2.1 Charakteristika letecké dopravy 

V posledních letech jde o nejdynamičtěji se rozvíjející oblast dopravy. Rostoucí počet 

vypravených letŧ se však stále častěji setkává s kapacitními omezeními. Největší problémy 

lze nalézt v evropském vzdušném prostoru, kde je nadměrná část letových tras vyhrazena pro 

vojenské účely. [19] Komerční lety jsou omezeny také výškovými omezeními a kapacitou 

letišť (zejména jejich vzletovými dráhami a odbavovacími prostory). Letecká doprava se 

stává globálním odvětvím, které je díky svému významu a charakteru stále komplexnější. [16] 

2.1.1 Význam letecké dopravy 

Význam letecké dopravy lze spatřit především v rovině společensko-politické 

a hospodářské. Společensko-politický význam letecké dopravy tkví zejména v udrţování 

mezinárodních vztahŧ. Její hospodářský význam spočívá v nejrychlejší a nejbezpečnější 

přepravě osob i zboţí na relativně krátké i velmi dlouhé vzdálenosti. Velmi výrazně ovlivňuje 

oblast cestovního ruchu a to na globální i regionální úrovni. [16] 

2.1.2 Výhody a nevýhody letecké dopravy 

Jako všechna dopravní odvětví má i letecká doprava řadu výhod a nevýhod. 

Mezi výhody letecké dopravy řadíme zejména rychlost, bezpečnost, komfort a kulturu 

cestování, zvyšující se přepravní kapacity letadel, rostoucí rozsah doplňkových sluţeb 

zpříjemňujících cestování jako je palubní prodej, internet, jídelní a nápojové lístky apod.  

Mezi hlavní nevýhody lze zařadit negativní vliv na ţivotní prostředí (znečišťování, 

nadměrný hluk, zábor pŧdy) a umístění letišť mimo centra měst a turistických zón, coţ 

zvyšuje jeho časovou náročnost. V poslední době jsou pro mnoho cestujících velkým 

problémem stále se zvyšující bezpečnostní opatření, v dŧsledku kterých přicházejí cestující 

nejen o soukromí, ale také o čas. [19] Pro mnoho lidí představuje obrovskou a mnohdy 

nepřekonatelnou nevýhodu strach z létání či z uzavřených prostor. [41] 

2.1.3 Infrastruktura letecké dopravy 

Dle autorŧ Zurynka, Zeleného a Mervarta [19] jsou základními prvky infrastruktury 

letecké dopravy letiště, letový park a letové cesty. Naopak kolektiv odborníkŧ pod vedením 

Jiřího Prŧši [16] povaţuje za základní prvky letecké infrastruktury letiště, letecké navigační 

sluţby, letecké dopravce a regulační systém. Vzhledem k odlišnosti jednotlivých teorií byl pro 

tuto práci vyuţit souhrn obou teorií tak, aby co nejvíce vystihovaly jejich podstatu. 
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a) Letiště 

Jsou klíčovou součástí pozemní infrastruktury. Jedná se o sloţité provozně-technické 

komplexy, vybavené systémem runwayí, pojíţděcích drah, parkovacích prostor, 

odbavovacími a administrativními halami a hangáry na údrţbu a opravy. Letiště plní funkci 

výchozího a cílového bodu mezi pozemní a leteckou dopravou. [19] 

b) Letadlový park 

Letadlové flotily zabezpečují přepravu cestujících a tvoří nedílnou součást 

infrastruktury. Letadla lze členit dle délky doletu, provozní rychlosti, přepravní kapacity atd. 

Inovativní prvky se v letadlech projevují zejména v oblastech zvyšování bezpečnosti a doletu, 

sniţování energetické náročnosti a rozšiřování sortimentu doplňkových sluţeb. [19] 

c) Letečtí dopravci 

Často se jedná o samostatný podnik realizující za úplatu přepravu osob, zboţí a pošty. 

Pro poskytování leteckých sluţeb musí kaţdý dopravce splňovat bezpečnostní a licenční 

podmínky a regulatorní omezení. [16] 

d) Letové cesty 

Jedná se o pomyslné čáry protínající vzdušný prostor v určitých koridorech, slouţící 

k vymezení trajektorie letu. Český civilní letový prostor má na starosti státní podnik Řízení 

letového provozu České republiky (ŘLP). Koordinaci a kooperaci při řízení letového provozu 

v Evropě zastřešuje Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu. [19] 

e) Letecké navigační služby (LNS) 

Letecké navigační sluţby nebyly vţdy základní součástí letišť. V minulosti byly lety 

plně v odpovědnosti pilotŧ a rádiová navigace neexistovala. Dnes jsou letecké navigační 

sluţby na velmi vysoké úrovni a slouţí k zajištění bezpečnosti organizovaných letŧ. [16] 

f) Regulační systém a regulátor 

Regulace v letecké dopravě vede především k zavedení a udrţování pořádku. 

V mezinárodní dopravě fungují regulátory ve třech základních rovinách, které lze rozdělit na 

národní, bilaterální a plurilaterální (několikastrannou) rovinu. [16] 

2.1.4 Druhové členění letecké dopravy 

Pro většinu subjektŧ letecké dopravy je klíčové členění letŧ na pravidelné, 

nepravidelné (charterové) a blockcharterové. [19]  
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a) Pravidelná doprava 

Je realizována na základě předem dohodnutých a vyhlášených letových řádŧ. Tento 

druh dopravy je provozován jak klasickými tak nízkonákladovými přepravci. [19] Pravidelný 

let musí být realizován tak, aby byl dostupný všem vrstvám široké veřejnosti. [16]  

b) Nepravidelná doprava 

Nepravidelná doprava je definována pouze nepřímo jako veškerá doprava, která 

nespadá do kategorie pravidelné dopravy. Organizování nepravidelné dopravy je mnohem 

jednodušší neţ provozování dopravy pravidelné, která je typická mnoţstvím bilaterálních 

leteckých dohod. [16] 

c) Blockcharterová doprava 

Blockcharterová doprava, někdy zvaná také partcharterová, je jakýmsi kompromisem 

mezi výše uvedenými typy dopravy.  Jedná se o situaci, kdy si cestovní kancelář objedná u 

letecké společnosti pevný počet míst na pravidelné lince (vytvoří tzv. blok). [19] 

2.1.5 Členění letecké dopravy dle přepravovaného subjektu 

Základním členěním letecké dopravy dle přepravovaného subjektu je na přepravu 

cestujících a přepravu nákladu. 

a) Přeprava cestujících 

V rámci přepravy cestujících mŧţeme přepravované osoby diferencovat na dospělé 

cestující, děti od 2 do 12 let a infanty, tedy baby do 2 let. Kaţdá přepravovaná osoba má 

nárok na zavazadlo dle podmínek leteckého dopravce. Standardně jsou při příjmu zavazadel 

dodrţovány principy kusového a váhovému systému. [16] 

b) Nákladní přeprava 

Nákladní přeprava je poskytována ve třech základních formách, kterými jsou 

doplňková činnost přepravcŧ, vyuţívajících nevyuţitou kapacitu nákladového prostoru 

letadel pro přepravu zboţí. Další skupinou jsou dopravci, kteří přepravují zboţí jako svou 

hlavní činnost a stále se rozvíjející formou nákladní přepravy je přeprava hodnotných zásilek 

jako hlavní činnost zásilkových dopravců. Speciální oblastí nákladní přepravy je přeprava 

letecké pošty, která je zajišťována na základě dohod s poštovními správami. [16]  

2.2 Letecká doprava v České republice 

Na území ČR lze nalézt šest mezinárodních letišť. Jedná se o Letiště Brno-Tuřany, 

letiště v Karlových Varech, Pardubicích, Kunovicích, Letiště Praha-Ruzyně a Letiště Ostrava.  
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I přes rostoucí trend letecké přepravy se i v tomto odvětví projevila globální finanční 

krize, jejíţ dopad lze spatřit v poklesu tun přepraveného zboţí v letech 2008 a 2009. 

Absolutní údaje o výkonech letecké přepravy v České republice zobrazuje tabulka 2-1. 

Tabulka 2-1: Počet odbavených věcí na území ČR v letech 2005-2010 

Zdroj: [38] 

Přeprava cestujících byla dle dostupných ukazatelŧ postiţena hospodářskou krizí 

v mnohem větší míře. Zatímco nákladní přeprava jiţ v roce 2010 zaznamenala výrazný nárŧst, 

přeprava cestujících nadále klesala. Absolutní hodnoty dokládá tabulka 2-2. 

Tabulka 2-2: Počet přepravených cestujících na území ČR v letech 2005-2010  

Zdroj: [38] 

2.3 Charakteristika mikroprostředí 

2.3.1 Historie letiště Leoše Janáčka 

První zmínky o letišti lze nalézt jiţ v prvním desetiletí minulého století.  V této éře 

sehráli hlavní úlohu bratři Ţurovcové, regionální letečtí prŧkopníci, kteří zde prováděli své 

Rok 
Přeprava věcí celkem (v tunách) Vnitrostátní 

provoz 

Mezinárodní 

provoz celkem odlety přílety 

2005 56 850 28 484 28 366 1 255 55 595 

2006 60 475 29 532 30 943 2 152 58 324 

2007 61 208 30 223 30 986 2 039 59 169 

2008 56 392 27 532 28 860 1 016 55 376 

2009 54 248 27 649 26 599 660 53 589 

2010 65 772 32 177 33 595 1 073 64 699 

Rok 
Přeprava cestujících celkem Vnitrostátní 

provoz 

Mezinárodní 

provoz celkem odlety přílety 

2005 11 433 269 5 671 715 5 679 374 191 743 11 241 526 

2006 12 329 375 6 171 561 6 157 814 378 784 11 950 591 

2007 13 313 865 6 607 251 6 616 955 256 798 13 057 067 

2008 13 629 278 6 752 596 6 760 558 160 567 13 468 711 

2009 12 482 563 6 176 392 6 201 669 123 135 12 359 428 

2010 12 343 811 6 109 239 6 142 328 206 897 12 136 914 
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letecké pokusy jiţ v letech 1909 – 1914. Tito bratři ţili ve vesničce Harty poblíţ Petřvaldu, 

která musela později ustoupit výstavbě letiště a dnes jiţ neexistuje. Éra bratří Ţurovcŧ končí 

po nepovedeném nouzovém přistání, při kterém bylo jejich letadlo zničeno. [37] 

Návratem k pouţití plochy k leteckým účelŧm se stal srpen 1939, kdy zde bylo 

vybudováno polní letiště pro hitlerovské Luftware. V prŧběhu války však zŧstalo letiště 

opuštěno a svým účelŧm začalo opět slouţit aţ v roce 1945. [36]  

Novodobá historie letiště se začíná psát roku 1959, kdy byl vybudován moderní 

komplex letiště, který nahradil nedostačující letiště v Ostravě – Hrabŧvce. Oficiální provoz 

letiště byl slavnostně zahájen dne 16. října 1959. Veškerý letový provoz byl zajišťován 

leteckou společností ČSA a zahrnoval především vnitrostátní lety.  

 Významným mezníkem se stal revoluční rok 1989, kdy bylo rozhodnuto o zrušení 

vyuţití letiště pro vojenské účely a v roce 1993 byla oficiálně zrušena činnost vojenské části 

letiště. V roce 2004 se podařilo převést letiště do kompetence Moravskoslezského kraje 

a provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava a.s.. [31] 

2.3.2 Základní charakteristiky společnosti 

Letiště Leoše Janáčka, jako hnací síla rozvoje Moravskoslezského kraje, je moderním 

a dynamickým komplexem sdruţujícím produkty a sluţby tak, aby bylo vţdy docíleno 

maximální spokojenosti cestujících, z čehoţ vyplývá i motto společnosti. 

a) Motto společnosti 

„Naším krédem je umoţnit opakovaně svým klientŧm vţdy nejen vzlétnout za jejich 

prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou 

úspěšně sdílet své pracovní i osobní záţitky se svými blízkými…“ [32] 

b) Geografická poloha letiště 

Letiště Leoše Janáčka se nachází 10 km západně od Studénky a zhruba 7 km od 

Ostravy – Proskovic mezi obcemi Mošnov, Albrechtičky a Petřvald. Letiště leţí 

severovýchodně od Olomouckého kraje, ke kterému se vztahuje tato práce. Vzdálenost mezi 

letištěm a hlavním krajským městem Olomoucí, je přibliţně 80 km. Dopravní dostupnost této 

lokality je velmi snadná a to jak silniční, tak ţelezniční dopravou. Automobilem se do 

Olomouce lze dostat za cca 1 hodinu jízdy a ţelezniční dopravu na úseku Ostrava – Olomouc 

zajišťuje kromě Českých drah také soukromý dopravce RegioJet. [40] Doprava z centra 

Ostravy na letiště je provozována pravidelnou linkou, jezdící kaţdou hodinu a v provozu je 

také kyvadlová doprava z ţelezniční stanice ve Studénce. Do budoucna je však plánována 

výstavba dopravního logistického centra. [25] 
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c) Základní identifikační údaje společnosti 

Letiště Leoše Janáčka je největším regionálním letištěm v ČR a velmi dŧleţitým 

dopravním uzlem. Díky své jedinečné přistávací dráze o délce 3,5 km a šířce 63 m, je schopno 

pojmout i největší letouny světa. Zajišťuje pravidelný, nepravidelný, vnitrostátní 

i mezinárodní provoz a je vybaveno novou, moderní odbavovací halou, která je schopna 

odbavit ročně aţ milion cestujících. [36] Letiště prošlo modernizací přibliţovacího systému, 

který umoţňuje letounŧm přistávat a startovat i při nízké dohlednosti. [26]  

Ostravské letiště je provozováno jako akciová společnost, která byla do obchodního 

rejstříku zapsána dne 3.3.2004. Základní kapitál společnosti dosahoval k 31.12.2010 hodnoty 

351 407 tis. Kč a byl tvořen 5 730 ks kmenových akcií. [32] 

d) Lidské zdroje 

Z dŧvodu ekonomické krize bylo letiště nuceno sniţovat počty zaměstnancŧ, coţ se 

projevilo především v posledních dvou letech. V roce 2010 činil prŧměrný počet zaměstnancŧ 

180 osob, coţ byl oproti roku 2009 pokles o šest osob. [32] 

2.3.3 Nabídka sluţeb letiště 

Mezinárodní letiště Ostrava je schopno provozovat jak pravidelné, tak turistické lety. 

Z letiště Ostrava lze vzlétnout na 21 zahraničních letišť v rámci jiţní Evropy a šest letišť na 

africkém kontinentu. Převáţná většina realizovaných letŧ má nepravidelný charakter a jedná 

se o lety sezónní, organizované pro potřeby charterové dopravy.  

a) Pravidelné lety 

Pravidelné lety, které jsou z letiště operovány, jsou v současné době dva a to lety do 

Prahy a do Vídně. Během letní sezóny se pravidelné lety rozšiřují o nabídku destinací, jakými 

jsou Bulharsko, Kréta, Lefkada, Korfu a Rhodos. [31] 

Dle nejnovějších informací z února 2012 byla zrušena jediná mezinárodní pravidelná 

linka do Vídně. Letecký dopravce CCA, který linku provozoval, vydal prohlášení, ţe linku 

z ekonomických příčin ruší. Vedení letiště však nechce dopustit definitivní zrušení této linky 

a jiţ během února zahájilo jednání s dopravci, kteří by byli schopni spoj přebrat. [45] 

b) Nepravidelné (turistické) lety 

Většina komerčních letŧ, které jsou v letní sezóně odbaveny, jsou nepravidelného 

typu. Turistickými lety lze vycestovat do 9 zemí, ve kterých je obsluhováno celkem 25 letišť. 

Jedná se o tyto země: Španělsko, Tunisko, Itálie, Chorvatsko, Černá Hora, Řecko, Bulharsko, 

Turecko, Kypr a Egypt. [31] Grafickou mapu destinací letiště Ostrava, zobrazuje obrázek 2-1. 
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Obrázek 2-1: Grafické znázornění destinací s odletem z Ostravy 

 

Zdroj: [31] 

c) Aerotaxi / Aerokluby 

Letiště poskytuje také sluţby Aerotaxi, které jsou organizovány společnostmi Let´s 

Fly, Opera Jet a Icarus Aviation Group. Zázemí letiště je vhodné také pro pořádání 

vyhlídkových letŧ, které jsou organizovány Aeroklubem Ostrava. [20] 

d) Parking 

Letiště nabízí tři typy parkovacích ploch. Parking P1 je umístěn u hlavní odbavovací 

haly a slouţí pro krátkodobé parkování. Cestujícím je k dispozici 104 parkovacích míst. 

Dalším parkováním je parking P3, který je určen pro dlouhodobé stání. Toto parkoviště se 

nachází cca 3 minuty chŧze od odbavovací haly a disponuje kapacitou 120 parkovacích míst. 

Parking P4 nabízí moţnost krátkodobého parkování za výhodnou cenu. [31] Kompletní ceník 

parkování a grafické schéma rozmístění parkovišť jsou součástí přílohy č. 5. 

e) Služby na letišti 

Tak jako většina mezinárodních letišť poskytuje také Letiště Leoše Janáčka komplexní 

sluţby pro své zákazníky. Vyjma základního produktu, jímţ je v tomto případě odbavení 

a realizace letu, mŧţe letiště svým zákazníkŧm nabídnout také komfort před odletem. Letiště 

se snaţí poskytnout svým cestujícím maximální pohodlí. Tento poţadavek vedl k otevření 

Business salonku, který je určen cestujícím vyšších tříd a drţitele věrnostních karet. Sluţeb 
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salonku však mohou za poplatek vyuţít také cestující s ekonomickou třídou. Pro rodiny je 

v tranzitní zóně připraven koutek pro starší děti a také místnost pro rodiče s kojenci. [31] 

f) Pořádání společenských akcí 

Ostravské letiště je jedním z organizátorŧ kaţdoročně konané mezinárodní akce Dny 

NATO. Tato oblíbená událost se v areálu letiště koná od roku 2001 a kaţdoročně přiláká 

obrovské mnoţství návštěvníkŧ. V roce 2011 zamířilo na letiště neuvěřitelných 225 tis. 

návštěvníkŧ. [24] S rostoucím počtem návštěvníkŧ se úměrně zvyšuje také zahraniční účast. 

2.3.4 Ekonomické a provozní výsledky  

Letiště Ostrava disponuje základním kapitálem 351 407 tis. Kč, a jeho jediným 

akcionářem je Moravskoslezský kraj. Poptávka ze strany spotřebitelŧ i firem se v roce 2010 

výrazně sníţila jako dŧsledek přechodu k jiným, levnějším typŧm dopravy. Na tuto situaci 

reagovaly letecké společnosti sníţením počtu letŧ či nerealizováním pŧvodně plánovaných 

linek. I přes meziroční pokles trţeb (o 10,81%) a výnosŧ (o 6,99%) zŧstalo letiště v zisku 

a poprvé od počátku krize nebylo ztrátové, coţ dokládá obrázek 2-2 a tabulka 2-3. [32] 

Pokles celkových trţeb byl zpŧsoben především poklesem trţeb z leteckých činností. 

Rŧst výnosŧ byl pozitivně ovlivněn ostatními provozními výnosy, a to zejména trţbami 

z prodeje nepotřebného vyřazeného majetku a z prodeje sluţeb. [32] 

Obrázek 2-2: Grafické znázornění výsledku hospodaření v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: [32] 
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Tabulka 2-3: Vývoj trţeb, výnosů a výsledku hospodaření v letech 2006 – 2010 

Vývoj provozních výsledků (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Trţby 160 861 180 259 200 387 189 991 169 449 

Výnosy 223 530 229 068 241 904 233 174 216 880 

HV před zdaněním 8 757 2 324 -14 152 -5 736 1 990 

HV po zdanění 6 201 970 -15 877 -5 880 1 361 

Zdroj: [32] 

a) Struktura obchodních aktivit 

Trţby, které letiště kaţdoročně získává, lze rozdělit na dvě hlavní kategorie: trţby 

z leteckých činností (cca 67,7% z celkových trţeb) a trţby z prodeje vlastních sluţeb. Mezi 

trţby z prodeje vlastních sluţeb jsou zahrnuty trţby z provozování letiště (trţby z přistávacích 

a parkovacích poplatkŧ a letištních tax) a handling. Trţby z prodeje vlastních sluţeb za rok 

2010 činily 169 438 tis. Kč, coţ byl oproti roku 2009 pokles o více neţ 20 000 tis. Kč. [32] 

b) Vývoj počtu cestujících 

Od počátku roku 2008 se počet cestujících rok od roku sniţoval. Největší pokles byl 

zaznamenán v roce 2009. V roce 2010 se pokles počtu cestujících zastavil na 9%. Celkový 

počet odbavených cestujících za rok 2010 se byl 279 973, z čehoţ cca 60% bylo odbaveno na 

charterových letech. [32] Sníţení počtu cestujících je však nutno brát v globálních 

souvislostech. V této situaci je nutno zmínit událost z roku 2010, kdy byl provoz letiště přímo 

ovlivněn erupcí sopky na Islandu a odbavení se nedočkalo několik set cestujících. Dalším 

kritickým faktorem v témţe roce byla zhoršená ekonomická situace v Řecku, která zpŧsobila 

výrazný propad této velmi oblíbené letní destinace. Strukturu odbavených cestujících v 

jednotlivých letech dokládá tabulka č. 2-4. 

Tabulka 2-4: Vývoj počtu cestujících v letech 2006 – 2010 

Druh přepravy 2006 2007 2008 2009 2010 

Vnitrostátní pravidelná 94 535 89 927 89 988 71 792 61 432 

Vnitrostátní nepravidelná 1 949 2 785 2 259 4 967 1 844 

Mezinárodní pravidelná 14 216 21 610 23 699 16 309 17 786 

Mezinárodní nepravidelná 162 094 187 746 199 113 179 005 165 003 

Tranzitní cestující 27 942 30 198 38 678 35 057 33 908 

Celkem 300 736 332 266 353 737 307 130 379 973 

Zdroj: [32] 
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c) Vývoj počtu letadel 

Hospodářská krize z roku 2008 se projevila také na počtu odbavených letadel. Oproti 

roku 2009 klesl jejich počet téměř o 2000 (13%). Velkou roli na tomto poklesu neslo sníţení 

výcvikových letŧ z 9 542 v roce 2009 na 8 786 v roce 2010 a také pokles odbavených 

komerčních letŧ (cca 11%). Pouze u odbavených cargo letŧ nebyl pokles zaznamenán. [32] 

Tabulka 2-5: Vývoj počtu letadel v letech 2006 – 2010 

Druh letu 2006 2007 2008 2009 2010 

Komerční osobní doprava 6 067 6 146 6 402 6 424 5 346 

Cargo lety 1 108 257 86 186 187 

Obecné lety a jiné letectví 8 921 9 541 10 679 9 542 8 786 

Celkem 16 096 15 944 17 167 16 152 14 319 

Zdroj: [32] 

V roce 2010 bylo letištěm odbaveno celkem 1 927 tun leteckého carga, coţ představuje 

oproti roku 2009 nárŧst o 11%. Největší podíl na přepravených nákladech měla přeprava 

poštovních zásilek, jejichţ objem činil v roce 2010 1 703tun (88%). 

2.3.5 Marketingová komunikace letiště 

Hlavními prvky marketingové komunikace, které při své činnosti ostravské letiště 

vyuţívá, jsou reklama, přímý marketing a public relations. Reklama v médiích je určena 

primárně pro trh B2C, avšak je dŧleţitá také pro prezentaci nabídky zákazníkŧm z trhu B2B, 

neboť také tito zákazníci patří mezi uţivatele sluţeb osobní dopravy letiště. Naopak přímým 

marketingem jsou oslovování primárně zákazníci z B2B trhu. V rámci přímého marketingu 

jsou jeho nejvyuţívanější formou direct maily zasílané adresně a cíleně vybranému segmentu 

zákazníkŧ. Ostravské letiště má velmi propracovaný systém vztahŧ s veřejností a snaţí se 

propagovat své dobré jméno v mnoha ohledech. Pravidelným zveřejňováním novinek na 

webových stránkách a poskytováním informací pro odborné články se letiště snaţí 

koordinovat obsah zveřejňovaných informací tak, aby nedocházelo k poškozování jeho image.  

Své produktové portfolio a poskytovanou nabídku sluţeb komunikuje letiště 

především prostřednictvím svých webových stránek, reklamy umístěné v prostorách letiště, 

obchodních partnerŧ či na veletrzích cestovního ruchu. [31] 



18 

 

2.4 Charakteristika mezoprostředí  

2.4.1 Obchodní partneři 

Organizace mezinárodního významu, kterým letiště Leoše Janáčka bez pochyby je, 

spolupracuje při svém chodu s více neţ stovkou organizací a partnerŧ. Pro potřeby letiště jsou 

obchodní partneři členěni dle jednotlivých úsekŧ letiště. Dělení partnerŧ letiště je dle 

odvětvových úsekŧ členěno na partnery pro oblast úseku generálního ředitele, personalistiky, 

marketingu a rozvoje obchodu, projektové kanceláře, provozu letiště, handlingu, správy 

majetku, Hasičské záchranné sluţby a ekonomického oddělení. [32] 

Partnery letiště jsou také společnosti, které na ploše letiště pŧsobí. Jedná se především 

o spolupráci, zajišťující cestujícím určitou výhodu. Jde například o poskytnutí slev, které 

letiště nabízí ve spolupráci s místními obchodníky. Kupóny na slevy jsou dostupné 

v informačních materiálech letiště a jsou volně dostupné široké veřejnosti. [31]  

2.4.2 Zákazníci letiště 

Letiště poskytuje své sluţby celému spektru zákazníkŧ. Základní a nejjednodušší 

rozdělení zákazníkŧ je na fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby jsou představovány 

cestujícími a zákazníky letiště. Pod pojmem právnické osoby jsou v tomto případě zastoupeni 

letečtí přepravci a obchodní partneři. [16] 

Zákazníky letiště lze rozdělit také dle trhu, ze kterého přicházejí. Zákazníci ze 

spotřebního trhu vyuţívající sluţeb osobní dopravy tvoří většinu trţeb letiště v hlavní 

turistické sezóně. Naopak zákazníci z prŧmyslového trhu poptávající sluţby osobní i nákladní 

dopravy vyhledávají sluţby letiště celoročně. 

Nejdŧleţitější skupinou zákazníkŧ jsou letečtí dopravci. Existují dopravci, zaměřující 

se na síťový či lokální produkt. Je logické, ţe kaţdý dopravce vyţaduje dle své specializace 

jiné podmínky a jiné zázemí. Z ostravského letiště jsou organizovány lety jedenácti leteckých 

společností, které operují jak na pravidelných tak na turistických linkách. Mezi největší 

zástupce se řadí např. České Aerolinie, Travel Service či Aeroflot Russian Airlines. [31] 

Cestující vstupují do obchodních vztahŧ s letištěm buď přímo, nebo nepřímo. Do 

přímých obchodních vztahŧ vstupují cestující ve chvíli, kdy vyuţívají sluţby, jejichţ 

provozovatelem je samo letiště. Nepřímé obchodní vztahy jsou pro tuto oblast častější a 

představují obchodní smlouvy uzavřené mezi cestujícím a leteckými společnosti, 

pronajímateli obchodních ploch a dalšími subjekty, které jsou v obchodních vztazích 

s letištěm. [16] 
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2.4.3 Konkurence Letiště Leoše Janáčka 

a) Konkurence uvnitř odvětví 

Na území ČR lze nalézt několik plně funkčních mezinárodních letišť. Mezi největší 

přímé konkurenty lze však zařadit pouze Letiště Praha a Letiště Brno. Letiště v Karlových 

Varech či Pardubicích, které také organizují mezinárodní lety, nejsou objemově natolik 

významné, aby dokázaly zpŧsobit odliv poptávky. Letiště Kunovice organizuje svou činnost 

jako neveřejné mezinárodní letiště. To znamená, ţe zde nejsou organizovány ţádné komerční 

lety. Z tohoto dŧvodu nelze brát toto letiště jako konkurenta v pravém slova smyslu. 

Vzhledem k centrální poloze Olomouckého kraje v rámci Moravy, je nutno zmínit 

jako moţné potenciální konkurenty také zahraniční letiště ve Vídni, v Bratislavě či v Polsku.  

 

Letiště Praha – Ruzyně  

Jedná se o největší a nejvýznamnější české letiště. Svou výjimečnou polohou se stává 

velmi významným přestupním uzlem. Ročně přepraví okolo 11,5 milionu cestujících a nabízí 

dopravu do 133 destinací v 52 zemích světa. Na letišti pŧsobí celkem 53 leteckých 

společností, provozujících své lety jak na pravidelných, tak na charterových letech. Snahu 

o špičkové sluţby cestujícím dokázalo letiště proměnit v prestiţní ocenění World Airport 

Awards, kterou získalo v letech 2005, 2006 a 2009.  

Provozní výsledky letiště svědčí jednoznačně o tom, ţe letiště je největší 

a nejvýznamnější v rámci ČR. Počet odbavených cestujících 11 556 tis. a počet odbavených 

letadel 156 052, to jsou provozní hodnoty našeho největšího letiště. [33] 

Na letišti pracuje přes 2 tis. pracovníkŧ, zabezpečujících jeho bezchybný chod. Počet 

zaměstnancŧ se vlivem úsporných opatření sniţuje a tak z pŧvodního počtu 2 415 pracovníkŧ, 

kteří na letišti pracovali v roce 2008, se jejich počet sníţil v roce 2010 na 2 212. [33] 

Vzdálenost z Olomouckého kraje do Prahy je přibliţně 280 km a dostupnost praţského 

letiště je velmi dobrá. Směřuje zde hlavní dálniční tah D1, ale také hlavní ţelezniční uzel. 

I přes relativně velkou dojezdovou vzdálenost je praţské letiště díky svým sluţbám 

a mnoţstvím mezinárodních letŧ pro ostravské letiště velkým konkurentem. [40] 

 

Letiště Brno – Tuřany 

Druhé z moravských letišť Brno-Tuřany zastává dle provozních výsledkŧ téměř 

shodnou úlohu jako ostravské letiště. Ročně odbaví prŧměrně 400 tis. cestujících a 28 tis. 

letadel. Provozuje osm pravidelných a 25 charterových linek. Celkem se odsud lze dostat do 
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33 destinací v 10 zemích světa. [29] Provozní výsledky z roku 2010 jsou následující: 

396 589 odbavených cestujících a 25 027 odbavených letadel. K 30.4.2010 zaměstnávalo 

letiště celkem 133 pracovníkŧ. [30] Stejně jako ve všech organizacích se i zde projevila 

ekonomická krize a počet zaměstnancŧ se oproti roku 2007 sníţil. 

Dopravní dostupnost brněnského letiště z Olomouckého kraje je velmi dobrá 

a vzdálenost letiště od krajského města Olomouc je cca 70 km. Silniční i ţelezniční 

dostupnost je zde nadstandardní, coţ staví toto letiště do role hlavního konkurenta. [40] 

 

Mezinárodní letiště ve Vídni 

Toto nejrušnější a největší rakouské letiště je umístěno 18 km od centra Vídně 

a přibliţně 260 km od Olomouce. V roce 2010 přepravilo více neţ 19 milionŧ cestujících 

a odbavilo téměř 296 tis. tun nákladu. Na rozdíl od českých letišť mají statistiky o počtu 

cestujících a odbaveného nákladu i přes přítomnost krize pouze lehce klesající trend. Velmi 

výrazný propad však nastal u počtu odbavených letadel. V roce 2009 dosáhl pokles v počtu 

odbavených letadel téměř 30 tis. ks. Počet odbavených letounŧ v roce 2010 činil 246 146, coţ 

je oproti roku 2008, kdy bylo odbaveno 266 402 letounŧ stále velký propad. [42] 

Díky velmi dobré dopravní dostupnosti lze i toto letiště povaţovat za konkurenta. 

Vzhledem k velikosti a šíři nabízených sluţeb není moţné přímo poměřovat ostravské letiště 

s letištěm takového významu, kterým rakouské letiště je. I přes sluţby, které je toto letiště 

schopno svým zákazníkŧm nabídnout, je nutno brát v úvahu vzdálenost letiště a případné 

jazykové bariéry, které české podniky povedou spíše k vyuţití sluţeb praţského letiště.  

 

Mezinárodní letiště Katowice  - Pyrzowice a Krakow – Balice 

Vzhledem ke strategické poloze Olomouckého kraje je v rámci analýzy konkurenčního 

pole nutno do výčtu zahrnout také dvě blízká polská letiště v Katowicích a v Krakowě. Od 

města Olomouc jsou tyto dvě letiště vzdálena přes 200 km (Katowice 210 km a Krakow 

265 km). Dopravní dostupnost je zde však náročnější. Hlavní silniční a ţelezniční trasy vedou 

přes Ostravu, coţ vede k zamyšlení, zda není výhodnější vyuţít sluţeb ostravského letiště. 

Letiště v Katowicích odbaví ročně více neţ 2 miliony turistŧ, téměř 30 tis. letadel a přepraví 

více neţ 10 tis. tun nákladu. [27] Letiště v Krakowě je větší a provozní výsledky z roku 2011 

hovoří o více neţ 3 milionech přepravených cestujících a téměř 33 tis. letadel. [28]  
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Mezinárodní letiště M. R. Štefánika v Bratislavě 

Hlavní slovenské letiště je umístěno 9 km od Bratislavy a cca 210 km od Olomouce. 

Ročně toto největší slovenské letiště odbaví více neţ 1,5 milionu cestujících a obslouţí více 

neţ 27 tis. letadel. [34] 

Bratislavské letiště je dobře dostupné jak silniční tak ţelezniční dopravou. Svým 

charakterem však neposkytuje svým zákazníkŧm příliš velké mnoţství sluţeb a proto je 

pravděpodobně menším konkurentem neţ praţské či vídeňské letiště.  

Z hlediska geografické vzdálenosti jsou na tom polská letiště velmi obdobně 

s vídeňským a bratislavským letištěm. Motivací pro vyuţití zahraničních letišť, zejména 

Vídně a polských letišť, je často niţší prŧměrná cena letŧ. Ať se jedná o lety charterové nebo 

linkové.  V níţe uvedené tabulce 2-6 jsou porovnány získaná data o jednotlivých letištích tak, 

aby bylo moţno určit největšího konkurenta. 

Tabulka 2-6: Srovnání provozních charakteristik letišť za rok 2010 

 

Počet 

odbavených 

cestujících 

Počet 

odbavených 

letadel 

Hmotnost 

odbaveného 

nákladu 

Vzdálenost 

od 

Olomouce 

Dopravní 

dostupnost 

Letiště Ostrava, a.s. 379 973 14 319 1 927 tun 80 km výborná 

Letiště Praha, a.s. 11 556 tis. 156 052 x 280 km velmi dobrá 

Letiště Brno, a.s. 396 589 25 027 x 70 km výborná 

Letiště Vídeň 19 000 tis. 246 146 296 tis. tun 260 km velmi dobrá 

Letiště Katowice 2 miliony 30 000 10 000 tun 210 km dobrá 

Letiště Krakow 3 miliony 33 000 x 265 km dobrá 

Letiště Bratislava 1,5 milionu 27 000 x 210 km dobrá 

Zdroj: Vlastní zpracování autora dle zdrojŧ [27], [28], [30], [33], [34], [40] a [42]. 

Po zhodnocení všech konkurentŧ je nutno zkonstatovat, ţe nejvýznamnějším 

konkurentem pro ostravské letiště je Letiště Brno – Tuřany. A právě z tohoto dŧvodu je 

následující odstavec věnován srovnání Letiště Leoše Janáčka a Letiště Brno – Tuřany. 

 

Srovnání Letiště Ostrava a Letiště Brno – Tuřany 

Geografickou polohou jsou obě letiště téměř ve stejné vzdálenosti od Olomouckého 

kraje. Dopravní dostupnost letiště je u obou velmi dobrá.  

Také kapacitně jsou obě letiště velmi podobné a jsou schopny zajistit přepravu téměř 

400 tis. cestujících. Rozdíl ovšem hraje počet odbavených letadel, kdy brněnské letiště odbaví 



22 

 

ročně téměř o 10 tis. letounŧ více. Ačkoli se tedy počet cestujících příliš neliší, počet 

odbavených letounŧ je u brněnského letiště téměř 2x větší. 

Z hlediska cílových destinací vítězí ostravské letiště s jedenácti zahraničními zeměmi, 

avšak co do počtu obsluhovaných letišť vítězí brněnské letiště, ze kterého lze odletět do 33 

destinací. Nabídka brněnského letiště obsahuje také lukrativní destinace jako je Londýn, 

Milano, Řím, Alicante, Moskva, Petrohrad či Gran Canaria. Naopak z Ostravy se dostanete 

mimo jiné do Černé Hory, Chorvatska či do dalších oblastí Řecka.  

b) Hrozba nových konkurentů 

Zajistit fungování a provoz mezinárodního letiště stojí nemalé úsilí a především 

obrovské finanční prostředky. Zajistit vše pro chod letiště, které by mohlo být potenciálním 

konkurentem, je téměř nemoţné a z toho dŧvodu nelze předpokládat, ţe v rámci Moravy 

vznikne nové letiště, které by bylo schopné ohrozit pozici Letiště Ostrava. 

c) Konkurence substitutů 

Se začátkem hospodářské krize byla řada spotřebitelŧ i podnikŧ nucena podniknout 

nemalá úsporná opatření. U spotřebitelŧ se jednalo nejčastěji o návrat k levnějším zpŧsobŧm 

cestování. Avšak i podniky byly nuceny omezit leteckou přepravu zboţí a nahradit ji levnější 

silniční či ţelezniční. Konkurence substitutŧ je v této oblasti značná a o jejím vlivu není 

pochyb. I přes zvyšující se nároky uţivatelŧ na rychlost a bezpečnost dopravy, jsou všechny 

subjekty trhu pod neustálým tlakem financí. Substituty v tomto odvětví čerpají své výhody 

především z nákladových poloţek. 

Mezinárodní letiště jsou si této problematiky velmi dobře vědomy a proto je na mnoha 

místech patrná spolupráce jednotlivých druhŧ doprav. [16] 

d) Konkurence způsobená zákazníky 

Mohlo by se zdát, ţe při existenci „pouze“ tří velkých mezinárodních letišť na našem 

území nebude konkurence ze strany zákazníkŧ příliš silná. Opak je však pravdou. V dnešním 

mobilním světě jsou zákazníci ochotni cestovat napříč republikou. Z těchto dŧvodŧ jsou 

letiště nucena zlepšovat své sluţby a dosáhnout toho, aby jejich zákazníci neměli dŧvod 

vyhledávat jiné dopravní uzly. Všechny tyto podmínky vyúsťují v prŧběţnou modernizaci 

odbavovacích a odletových hal, rozšiřování parkovacích ploch atd. 

e) Konkurence způsobená dodavateli 

Letiště je obrovský odběratel paliva a energií. Při provozu spolupracuje ostravské 

letiště se dvěma dodavateli paliv a to se společností Shell a Lukoil. [31] Oba dodavatelé patří 

mezi silné mezinárodní firmy. Náklady na materiály a energie zabírají 17% z celkových 
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nákladŧ letiště a je tedy nutno optimalizovat dodavatele tak, aby se v rámci úsporných 

opatření podařilo náklady co nejvíce sníţit. [32] Na druhou stranu je vzhledem 

k poţadovaným objemŧm změna dodavatele velmi obtíţná. 

Dodavatelé doplňkových prostředkŧ, jako jsou např. kancelářské potřeby, nejsou 

v pozici, kdy by si mohli diktovat podmínky.  

2.5 Charakteristika makroprostředí 

Znalost mikro a mezoprostředí je nezbytným krokem pro správné rozhodování kaţdé 

společnosti. Všeobecně pro trh sluţeb je však typické, ţe pro správné fungování organizace je 

nutná především znalost makroprostředí. Neočekávané a především neovlivnitelné faktory 

makroprostředí mají podstatný vliv na všechny organizace v sektoru sluţeb, sektor letecké 

dopravy nevyjímaje.  

2.5.1 Demografické prostředí 

a) Celkový počet firem v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj je domovem mnoha mezinárodních i domácích firem. Celkový počet 

firem, pŧsobících na území tohoto kraje v roce 2010, byl 136 229 [39], coţ je oproti 

Moravskoslezskému kraji, na jehoţ území pŧsobilo téměř 250 tis. ekonomických subjektŧ 

[23], sice téměř poloviční číslo, avšak i přesto je Olomoucký kraj druhou nejdŧleţitější 

spádovou oblastí letiště. V roce 2009 pŧsobilo na Olomoucku 133 275 a v roce 2008 135 028 

podnikatelských subjektŧ. [39] V roce 2009 zde očividně zapŧsobila globální hospodářská 

krize, která zpŧsobila sníţení jejich počtu téměř o dva tisíce. V roce 2010 se však 

podnikatelské subjekty opět probouzejí k ţivotu, o čemţ svědčí jejich vzrŧstající počet. 

b) Struktura firem dle oboru činnosti 

V Olomouckém kraji jsou dlouhodobě nejvíce zastoupeny firmy provozující činnost 

Velkoobchodu a maloobchodu, opravy a údrţby vozidel. V roce 2010 bylo v kraji evidováno 

33 890 firem s tímto předmětem činnosti. Poté následovala oblast prŧmyslu, ve které pŧsobilo 

19 226 firem, oblast stavebnictví se 17 649 firmami a poslední oblastí, ve které pŧsobilo více, 

neţ 10 tis. firem byly profesní, vědecké a technické činnosti s 15 193 firmami. [39] 

c) Struktura firem dle počtu zaměstnanců 

Základním dělením firem pro účely statistiky je dělení dle počtu zaměstnancŧ. Firmy 

se v tomto případě dělí na firmy malé (do 20 zaměstnancŧ), střední (do 100 zaměstnancŧ) 

a velké (nad 100 zaměstnancŧ). [14] Dle tohoto členění pŧsobilo v roce 2010 v  kraji 134 412 

malých firem, 1 490 středních firem a 327 velkých firem z celkového počtu 136 229 
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podnikatelských subjektŧ. [39] V roce 2009 bylo z celkového počtu 133 275 firem 131 434 

malých, 1 533 středních a 308 velkých firem a v roce 2008 se celkový počet 135 028 firem 

rozdělil na 133 078 malých firem, 1 615 středních a 335 velkých firem. [39]    

Největší podíl na celkovém počtu měli soukromí podnikatelé (76,6%) a obchodní 

společnosti, jejichţ podíl činil 8,3%. Počet podnikatelských subjektŧ se v roce 2010 zvýšil 

oproti roku 2009 o 2 954 subjektŧ. Údaje z roku 2009 totiţ hovoří o 133 275 podnikatelských 

subjektech pŧsobících na tomto území. [39] 

d) Průmysl a základní struktura průmyslových firem v kraji 

Olomoucký kraj je rozvinutou prŧmyslovou oblastí s vysokou úrovní poskytovaných 

sluţeb. Podniky se zaměřením na zemědělskou výrobu dosahují v tomto odvětví nejvyšší 

prŧměrné výnosy v rámci celé ČR. Funguje zde řada firem v oborech potravinářského, 

textilního a oděvního prŧmyslu, výroby strojŧ a zařízení, prŧmyslu optiky a dalších. [39] 

V roce 2010 sídlilo v Olomouckém kraji 148 velkých prŧmyslových podnikŧ, 

zaměstnávajících 100 a více zaměstnancŧ. V těchto podnicích pracovalo celkem 40 604 

pracovníkŧ s prŧměrnou měsíční mzdou 22 330 Kč. Celkový součet trţeb těchto firem za 

prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb činil 85 884 mil. Kč.  

Z dostupných údajŧ je jasně patrný dopad krize během roku 2009 s přetrvávající 

tendencí v roce 2010. Nejen, ţe se v tomto roce sniţoval počet firem, ale je zde také patrný 

velmi výrazný propad trţeb velkých společností, s čímţ souviselo propuštění více neţ 10 tis. 

pracovníkŧ. Rŧst celkového počtu firem v roce 2010 je známkou toho, ţe globální krize trh 

postihla nejintenzivněji v r. 2009, avšak i přes rostoucí tendenci celkového počtu firem se 

počet velkých podnikŧ se sto a více zaměstnanci sníţil z pŧvodních 167 v roce 2008 na 164 

v roce 2009 potaţmo na 148 v r. 2010. [39] Kompletní výsledky zobrazuje tabulka 2-7. 

Tabulka 2-7: Srovnání základních statistických údajů firem v Olomouckém kraji v letech 2008 – 2010 

 2008 2009 2010 

Počet velkých průmyslových firem  167 164 148 

Počet zaměstnanců ve velkých prům. firmách 54 438 44 323 40 604 

Průměrná mzda zaměstnanců velkých prům. firem 20 507 Kč 21 091 Kč 22 330 Kč 

Celkový počet firem v Olomouckém kraji 135 028 133 275 136 229 

Podíl soukromých podnikatelů 73 % 76,7 % 76,6 % 

Podíl obchodních společností 7,7 % 8,1 % 8,3 % 

Zdroj: [39] 
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2.5.2 Ekonomické prostředí 

Zásadní vliv na fungování všech subjektŧ pŧsobících na trhu má ekonomické prostředí 

země. Ekonomická stabilita měny, míra inflace, nezaměstnanosti či ţivotní úroveň 

obyvatelstva, to všechno jsou ukazatele, které dokáţí svými negativními trendy ohrozit 

konkurenceschopnost a ţivotnost podniku.  

V rámci makroekonomických statistik ČR je nutno mapovat především vývoj inflace, 

vývoj HDP, vývoj letecké dopravy a vývoj zahraničního obchodu. Veškeré makroekonomické 

veličiny je přitom nutno sledovat s ohledem na jejich vývoj v příslušeném regionu. 

a) Vývoj inflace 

Míra inflace v České republice v posledních dvou letech nezadrţitelně roste. Poslední 

aktualizovaný údaj z prosince 2011 udává, ţe míra inflace dosáhla hodnoty 1,9%. Přičemţ v 

roce 2009 činila prŧměrná míra inflace cca 1%, v roce 2010 byla uţ cca 1,5% a jak dokazují 

výsledky z konce roku 2011, míra inflace stále roste. [21] 

b)   Vývoj hrubého domácího produktu 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních 

dní vzrostl ve 3. čtvrtletí roku 2011 meziročně o 1,5%. Mezičtvrtletně však HDP stagnoval 

a potvrdil tak trend postupného zpomalování rŧstu výkonnosti ekonomiky. [22] 

HDP ČR činil v roce 2010 3 775,2 mld. Kč, coţ představovalo roční nárŧst o 2,7%. [38]  

Olomoucký kraj se na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky podílí 

dlouhodobě cca 4,6%. V roce 2010 byla suma peněz, kterými se Olomoucký kraj podílel na 

tvorbě HDP cca 173 882 mil. Kč, v roce 2009 to bylo 172 249 mil. Kč a v roce 2008 činila 

tato hodnota 176 763 mil. Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele to v roce 2010 bylo 75,5% 

republikového prŧměru, v roce 2009 75,3% a v roce 2008 to bylo 74,6 %. [39] 

c) Vývoj letecké dopravy 

Celkový počet organizovaných letŧ se od roku 2009 nezadrţitelně sniţuje. Za tuto 

skutečnost mŧţe hospodářská krize, která se podepsala na všech účastnících trhu 

a ekonomických ukazatelích. V roce 2010 činil celkový počet letŧ 95 617, v roce 2009 to bylo 

101 153 letŧ a v roce 2008 105 083 letŧ, z nichţ většina byla organizována jako lety 

mezinárodní. Celkové mnoţství nákladu, přepraveného v roce 2010, činilo 13 572 tun a v roce 

2009 to bylo 15 044 tun. [38]  

d) Vývoj zahraničního obchodu 

ČR za posledních pár let vykazuje kladnou bilanci zahraničního obchodu a export v naší 

zemi roste. Z toho dŧvodu se částka, o kterou vývozní operace předčí dovozní, stále zvyšuje. 
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V roce 2010 činila hodnota bilance zahraničního obchodu ČR 121 625 mil. Kč, coţ 

znamenalo pokles oproti roku 2009 o téměř 30 mld. Kč. Oproti roku 2008 to byl však téměř 

dvojnásobný nárŧst. Hodnota bilance v roce 2008 činila 67 246 mil. Kč. Vývoz v roce 2010 

činil 2 312 706 mil. Kč, dovoz činil 2 515 939 mil. Kč. [38] V rámci Olomouckého kraje byly 

v roce 2010 realizovány vývozní operace v hodnotě 78 646 mil. Kč, coţ jsou přibliţně 3% 

z hodnoty exportu realizovaného v rámci celé ČR. Nejčastěji vyváţenými objekty na 

Olomoucku jsou dlouhodobě stroje a dopravní prostředky, které tvoří cca 46% z celkového 

obratu vývozních operací, na druhém místě jsou trţní výrobky s 23% a třetím 

nejvyváţenějším sortimentem je prŧmyslové spotřební zboţí, které se na exportu podílí 13%. 

Většina vývozu v rámci Olomouckého kraje směřuje na evropský trh. Země Evropy 

jsou pro Olomoucko strategickým trhem a realizuje se zde téměř 82% všech vývozních 

operací. V rámci Evropy se pak dále nevíce vyváţí do Německa (28,3 %), na Slovensko 

(9,7 %) a do Polska (7,2 %). [39] 

2.5.3 Přírodní prostředí 

a) Základní charakteristiky polohy 

Většina území Olomouckého kraje leţí ve střední a severovýchodní části Moravy. Kraj 

sousedí na východě s Moravskoslezským krajem, na západě s Pardubickým krajem, na 

jihozápadě s Jihomoravským krajem a na jihovýchodě se Zlínským krajem. Území je 

katastrálně rozděleno do 5 okresŧ, kterými jsou Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk 

a Jeseník. Hlavní město kraje Olomouc je zároveň největším městem oblasti. 

Olomoucký kraj je jedním z nejdŧleţitějších dopravních uzlŧ na území ČR. Vedou 

skrz něj hlavní silniční i ţelezniční tepny. Krajem prochází centrální ţelezniční trať 

propojující ČR se Slovenskem, Polskem a jiţně také s Vídní. Také hlavní dálniční tah z Brna 

do Ostravy prochází Olomoucí a velmi tak zlepšuje dopravní infrastrukturu a dostupnost 

regionu. [44] 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2.3.2 Základní charakteristiky společnosti, Letiště 

Leoše Janáčka se nachází mezi obcemi Mošnov, Albrechtičky a Petřvald cca 25 km od centra 

Ostravy a 80 km od Olomouce. Vzhledem k mimořádné velikosti přistávací dráhy je 

významným dopravním uzlem pro osobní i nákladní přepravu. Potenciál, plynoucí 

z výborné geografické polohy letiště, kdy se v jeho těsné blízkosti nachází mezinárodní 

hranice s Polskem a Slovenskem, předurčuje letiště k širokému spektru vyuţití v rámci 

mezinárodní spolupráce. 
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b) Problematika záboru půdy 

Charakter provozování letiště je značně specifický. Letištní plochy jsou 

charakteristické velkou rozlohou a často jsou kritizovány pro velký zábor pŧdy. Rozšiřující se 

přepravní moţnosti, zvětšování kapacit odbavovacích hal, zvyšování počtu zahraničních letŧ, 

tohle všechno si vyţaduje větší, rozsáhlejší a modernější letiště. Zejména z dŧvodu rostoucí 

vytíţenosti a tím zvyšujících se nepříznivých dopadŧ na ţivotní prostředí je většina letišť 

nucena zahrnovat do svých strategických programŧ také plány na jeho ochranu, plány na 

podporu ekologie a snahu o zmírnění dopadŧ na přírodu.  

c) Klimatické podmínky 

Příroda sama mnohdy zasáhne do chodu letišť. Situace, která nastala v dubnu 2010, je 

toho přímou ukázkou. Výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull zpŧsobil uzavření evropského 

vzdušného prostoru na několik dní. Lety byly rušeny, letiště i letecké společnosti přicházely 

o miliardy a přesto s tím nikdo nebyl schopen nic udělat. Lze se na tyto situace připravit? 

Pravděpodobně ne. Příroda ovlivnit nelze a letový provoz musí být operativně řízen tak, aby 

bylo dosaţeno maximální bezpečnosti nejen cestujících, ale také pilotŧ a personálu na zemi. 

Dŧleţitým prvkem je také počasí. Povětrnostní podmínky, viditelnost a mnoţství 

sráţek musí být pravidelně sledovány. Ostravské letiště leţí ve střední Evropě, kde jsou 

zejména v jarních a podzimních měsících velmi časté sráţky a mlhy. Také zimní období je 

pro chod letiště značně náročné a znamená obrovský výdej prostředkŧ na údrţbu a provoz 

letištní dráhy a přilehlých prostor. Výhodou letiště Mošnov je, ţe přímo v areálu letiště je 

umístěna jedna z největších meteorologických stanic v ČR, coţ zaručuje letišti aktuální 

a přesné informace a napomáhá tak k zajištění maximální bezpečnosti letového provozu.  

2.5.4 Technologické prostředí 

Inovace a modernizace to jsou vývojové trendy v oblasti sluţeb. Modernizace se 

projevuje ve všech oborech, leteckou přepravu nevyjímaje. Odbavování online, samoobsluţné 

check pointy, usnadněná pasová kontrola, nejmodernější rentgenové přístroje - to je běţné 

vybavení moderních odbavovacích hal. Trendem je rychlost, jednoduchost a pohodlí. 

Modernizací odbavovací haly se i Letiště Ostrava dokázalo vyrovnat s tímto trendem.  

Existují však prvky, které letiště není schopno ovlivnit, a přitom dělají záţitek 

z cestování komplexním. Jedná se o kvalitu letadel, nabízeného cateringu, kvalifikovanost 

personálu leteckých či cestovních společností apod. Ačkoli existuje řada faktorŧ, které letiště 

ovlivnit nemŧţe, je v rámci jeho zájmu, aby sledovalo moderní trendy v oblasti odbavování, 

vybavení letišť apod.  
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2.5.5 Politické a legislativní prostředí 

Provozování letecké dopravy je řešeno přijatými principy mezinárodního práva, 

bilaterárními či multilaterálními smluvními dokumenty. ČR, jako člen Evropské unie musí 

podřídit své zákony dle právního aktu Dohody o společném evropském letovém prostoru. [16] 

Fungování letiště spadá pod správu Ministerstva dopravy a případný zájemce 

o  provozování letiště musí akceptovat právní předpisy platné na území ČR. Letiště je moţno 

provozovat na základě rozhodnutí o povolení, které vydává Úřad pro civilní letectví dle § 27 

zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ, rozhodnutí o stanovení druhu letiště 

a u veřejného mezinárodního letiště na základě platného osvědčení zpŧsobilosti letiště. [35] 

Velmi výrazně je právně vymezena bezpečnost, kterou je letiště povinno svým 

zákazníkŧm poskytnout. Pro bezpečný chod letiště je nutno zajistit bezpečnost civilistŧ stejně 

jako bezpečnost pracovníkŧ letiště a leteckých společností. Vzhledem k teroristickým 

událostem z 11. září 2001 byla výrazně zpřísněna bezpečností pravidla na všech světových 

letištích. Dnes čeká cestující dŧsledná bezpečností kontrola, scanování osobních zavazadel, 

omezení mnoţství tekutin a mnoho dalších preventivních opatření. Bezpečnostní změny se 

netýkaly pouze soukromých osob, nový rámec kontroly postihl také nákladní dopravu.  

2.5.6 Sociální a kulturní prostředí 

Rozvoj letecké dopravy je v České republice spojen především s rozvojem cestovního 

ruchu jako takového. V myslích mnoha Čechŧ je letiště spojeno s cestovní kanceláří, 

s dovolenou a rekreací. Vyuţití letecké dopravy k pracovním cestám je v naší zemi stále 

nedoceněné a potenciál cestování letadlem za prací spousta lidí nepřijímá.  

Vzhledem ke strategické poloze České republiky v srdci Evropy zde existuje velké 

mnoţství moţností k vyuţití téměř všech existujících druhŧ dopravy. Historickým vývojem je 

dáno, ţe české firmy dávají přednost vyuţití silniční a ţelezniční dopravy. Svŧj díl na tomto 

trendu má i fakt, ţe finanční náklady na leteckou dopravu značně předčí nákladovost na jiný 

typ dopravy. Strategická poloha navíc umoţňuje velmi dobré pozemní spojení s jinými 

evropskými zeměmi a potřeba vyuţití letecké dopravy zde není příliš silná.  

2.6 SWOT analýza Letiště Ostrava 

Pro znázornění pozice letiště v rámci podnikatelského prostředí byla vyuţita metoda 

SWOT analýzy, kdy byly postupně zhodnoceny silné a slabé stránky společnosti jako 

zástupce ukazatelŧ mikroprostředí a příleţitostí a hrozeb pro znázornění faktorŧ 

makroprostředí. Kompletní tabulky zpracované k této problematice jsou součástí přílohy č. 6.  
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Obrázek 2-3: SWOT analýza letiště Ostrava 

 

a) Analýza silných a slabých stránek 

Z výše uvedených faktorŧ byla na základě porovnání vah funkčnosti a závaţnosti 

sestavena poziční mapa, zobrazující polohu jednotlivých faktorŧ v rámci analýzy silných 

a slabých stránek pomocí grafického aparátu. Při určení vah u charakteristiky funkčnosti byl 

brán v potaz dopad jednotlivých charakteristik na funkční provoz letiště a při hodnocení 

faktorŧ z hlediska závaţnosti byly faktory hodnoceny dle relevantnosti, s jakou pŧsobí na 

chod letiště. Kompletní poziční mapu zobrazuje obrázek 2-4. 

SILNÉ STRÁNKY 

 

- jedinečnost rozlohy a délky přistávací dráhy 

- tradice a délka pŧsobení v letecké dopravě 

- strategická poloha v blízkosti metropole Severní 
Moravy - Ostravy 

- moderní a prostorná odbavovací hala 

- stále se rozvíjející zázemí pro odbavení cargo letŧ 

- meteorologická stanice umístěná přímo v areálu 

- široké zastoupení v zemích jiţní Evropy a na 
africkém kontinentu 

- přehledně zpracované webové stránky (prŧběţně 
aktualizované) 

SLABÉ STRÁNKY 

 

- nepříliš vyvinutá dopravní dostupnost letiště – 
zejména ţelezniční 

- minimum pravidelných letŧ 

- neexistence letŧ do destinací jako je Londýn či 
Řím 

- nízká vytíţenost letiště během zimní sezóny 

- málo odbavených letounŧ (oproti brněnskému 
letišti) 

- nedostatek ubytovacích kapacit v těsné blízkosti 
letiště 

- nedostatek nákupních moţností v okolí letiště 

 

PŘÍLEŢITOSTI 

 

- zavedení nové, atraktivní zahraniční destinace 

- zlepšení infrastruktury v regionu 

- zvýšení ţivotní úrovně obyvatel Moravy → 
zvýšení preference pohodlí a rychlosti letecké 
dopravy 

- zhoršení legislativní situace pro ostatní druhy 
dopravy (např. u silniční dopravy bude zdraţeno 
mýtné či dálniční známky a doprava se tak 
prodraţí) 

- vstup mezinárodního investora do některé se 
spádových oblastí letiště → častější vyuţití sluţeb 
letecké dopravy 

OHROŢENÍ 

 

- pokles ţivotní úrovně obyvatelstva → přechod 
k levnějším druhŧm dopravy 

- přechod preferencí firem k ostatním druhŧ 
dopravy zejména z ekonomického hlediska 

- příchod další fáze ekonomické krize → sníţení 
ekonomických výsledkŧ ve všech směrech 

- změna legislativních podmínek země či příletové 
země → zavedení vízové povinnosti, zvýšená 
bezpečnostní opatření 

- přírodní katastrofy, zhoršení přírodních podmínek 
natolik, ţe ohrozí chod letiště 
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Obrázek 2-4: Poziční mapa silných a slabých stránek ostravského letiště 

 

Z grafického zobrazení silných a slabých stránek je patrné, ţe je třeba výrazně posílit 

vytíţenost letiště v zimní sezóně a rozšířit nabídkové portfolio zahraničních a pravidelných 

letŧ. Z hlediska silných stránek jsou klíčové rozloha letiště a jedinečnost přistávací plochy 

a strategická poloha v blízkosti Ostravy. Velmi podstatnými slabými stránkami, jsou absence 

některých zákaznicky atraktivních letŧ a komplikovaná dopravní dostupnost po ţeleznici. 

Ţelezniční doprava je aktuálně z hlediska převozu zboţí a nákladu pro dopravu na letiště 

téměř nepouţitelná. 

b) Analýza příležitostí 

Pro vyhodnocení příleţitostí a hrozeb byly nalezené faktory zaznamenány do matice 

příleţitostí a hrozeb. Tabulky s hodnocením jednotlivých faktorŧ jsou součástí přílohy č. 6.  
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Obrázek 2-5: Matice příleţitostí ostravského letiště 

 

Z identifikovaných příleţitostí se jako nejvýhodnější jeví realizování nové zahraniční 

zákaznicky atraktivní linky. Jako výborná příleţitost se jeví také vstup nového mezinárodního 

investora do spádové oblasti letiště a tím zvýšení vyuţití letecké dopravy. Naopak nejméně 

atraktivními a zároveň málo pravděpodobnými příleţitostmi jsou zlepšení infrastruktury 

regionu a zlepšení tak jeho konkurenceschopnosti a zhoršení legislativních podmínek pro 

ostatní druhy dopravy. Atraktivní, avšak velmi obtíţně realizovatelnou příleţitostí, je zvýšení 

ţivotní úrovně obyvatel Moravy a s tím související změna zákaznických preferencí ve směru 

k vyuţití letecké dopravy. 

c) Analýza hrozeb 

Při analýze ohroţení vyšlo najevo, ţe nejzávaţnějšími hrozbami, jeţ jsou navíc velmi 

pravděpodobné, jsou příchod další hospodářské krize a s tím částečně související změna 

preferencí spotřebitelŧ, kteří začnou preferovat ostatní druhy dopravy na úrok dopravy 

letecké. Příchod další ekonomické krize je dle mnohých odborníkŧ nevyhnutelný. S 

jejím příchodem přímo souvisí také pokles ţivotní úrovně obyvatelstva, sniţování nákladŧ 

firem a celkově sníţení výdajŧ plynoucích do hospodářství.  
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Obrázek 2-6: Analýza hrozeb ostravského letiště 
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3 Teoretická východiska marketingu sluţeb na business trhu 

3.1 Marketing sluţeb 

Oblast sluţeb je jednou z klíčových ekonomických oblastí, která se velmi výrazně 

podílí jak na zaměstnanosti, tak na tvorbě hrubého domácího produktu země. Všeobecně 

platných definic sluţby jako takové je mnoho, avšak nejvýstiţnější je definice dle 

Kotlera [7, str. 490], která praví: „Sluţba je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou mŧţe 

jedna strana nabídnout straně druhé. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří ţádné hmotné 

vlastnictví. Poskytování sluţby mŧţe (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“  

3.1.1 Charakteristika sluţeb 

Oblast sluţeb se od klasických výrobkŧ a produktŧ velmi liší. Charakter poskytování 

sluţby, její nehmotnost, proměnlivost a pomíjivost jsou hlavními vlastnostmi, kterými se 

sluţby od výrobkŧ diferencují.  

a) Nehmotnost služeb 

Jedná se o nejvýznamnější vlastnost sluţeb, ovlivňující její poskytování a propagování 

konečným zákazníkŧm. Nemoţnost fyzického zhmotnění sluţby vede firmy, které je 

poskytují k tomu, aby kladly mnohem větší dŧraz na materiální prostředí a marketingovou 

komunikaci značky poskytovatele. Snahou producentŧ sluţeb je tedy zhmotnění sluţby v co 

nejvyšší míře.  

b) Neoddělitelnost služeb 

Speciální vlastností sluţeb je jejich neoddělitelnost od osoby spotřebitele a osoby 

producenta sluţby. Sluţby jsou produkovány a zároveň spotřebovávány v plné míře. Při 

prodeji sluţeb je typické, ţe sluţby jsou zakoupeny v předstihu a spotřebovány aţ za určité 

období (např. zájezd v cestovní kanceláři). Neoddělitelnost sluţby vede zákazníka ke 

zvýšenému hodnocení poskytnutí sluţby a i sebemenší změna oproti pŧvodně avizovaným 

podmínkám při prezentaci sluţeb mŧţe mít na zákazníka velmi negativní vliv.  

c) Heterogenita služeb 

Svým charakterem jsou sluţby velmi rŧznorodé. Poskytování sluţby závisí na mnoha 

faktorech a často je ovlivněna přímo osobou, která sluţbu poskytuje. Aktivní osobní účast 

poskytovatele sluţby a zákazníka směřuje k tomu, ţe sluţby mohou být poskytnuty pokaţdé 

jinak v závislosti na vzniklých situacích a aktuálně platných podmínkách. Z dŧvodu sníţení 

rizika rozmanitosti poskytovaných sluţeb přistupují firmy ke standardizaci poskytování 
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sluţeb jednak pomocí stanovení norem kvality chování zaměstnancŧ, jejich školením 

a dostatečnou motivací, ale také výběrem a plánováním procesŧ poskytování sluţeb. 

d) Pomíjivost služeb 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, sluţby jsou nehmotné, z čehoţ vyplývá, ţe nemohou být 

skladovány, uchovávány ani vráceny. Pokud nejsou sluţby poskytnuty v dohodnutém čase, 

nelze je znovu poskytnout – jsou tedy pro zákazníka ztraceny. Například v případě zrušení či 

zmeškání divadelního představení se na to stejné představení jiţ nikdy nepodíváme. Jediná 

moţnost, kterou zákazníci mají, aby firmu upozornili, ţe poskytování sluţeb není v pořádku, 

je moţnost reklamace. Reklamací lze dosáhnout určité kompenzace, avšak poskytnutá sluţba 

jiţ změnit nelze a tak i přes vrácení peněz zŧstanou Vaše vlasy po řádění kadeřníka ve 

špatném stavu aţ do té doby, neţ Vám narostou nové. [5] 

Přesné oddělení sluţeb od zboţí je často velmi komplikované. Existují sluţby, které 

jsou charakteristické vysokým stupněm zhmotnění nabízených produktŧ a naopak sluţby, 

které jsou téměř zcela nehmotné. Například provozovatel restaurace poskytuje svým 

zákazníkŧm hmotný produkt ve formě hotového pokrmu a naopak vzdělávací instituce nabízí 

svým zákazníkŧm pouze nehmotný prospěch ve formě nabytého vzdělání.  

Zpŧsob jakým poskytovatel přistupuje k jednotlivým vlastnostem sluţeb, vytváří pro 

jeho okolí určitou známku toho, jakým zpŧsobem chce své zákazníky oslovit. Některé firmy 

se snaţí svŧj výrobek co nejvíce zhmotnit prostřednictvím katalogŧ a broţur či standardizací 

prostředí prodejen; jiné se soustředí na samotný proces poskytování sluţeb rozvinutím 

zákaznických linek, zřízením oddělení pro péči o zákazníky apod. Zpŧsob, jakým firma pojme 

specifický charakter sluţeb, často vede k získání konkurenční výhody a mnohdy také 

k získání podstatného trţního podílu. [15] 

3.1.2 Marketingový mix sluţeb 

Základní marketingový mix zahrnující 4P (produkt, price, place, promotion) byl 

sestaven pro potřeby spotřebního trhu se zboţím. Rostoucí význam trhu poskytování sluţeb 

však zapříčinil, ţe marketingový mix bylo nutno pro potřeby sluţeb upravit. Jejich 

charakteristické vlastnosti, které ovlivňují celý proces poskytování sluţby, totiţ nebylo moţné 

v klasickém marketingovém mixu dostatečně definovat, coţ zapříčilo vznik nového 

modifikovaného mixu pro oblast poskytování sluţeb. Tento mix je tvořen prostřednictvím tzv. 

7P – produkt, cena (price), distribuce (place), komunikace (promotion), materiální prostředí 

(physical evidence), lidé (people) a procesy poskytování sluţby (processes). [5] 
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Svým charakterem jsou sluţby jedinečné a značně odlišné od zboţí. Proto je nutné 

upravit pro potřeby sluţeb nejen celý marketingový mix, ale také pochopit podstatu jejich 

poskytování a vnímání zákazníkem. Kapitola 3.2.2 Marketingový mix dopravních sluţeb je 

věnována modifikaci marketingového mixu v podmínkách přepravního trhu.  

3.2 Marketing dopravních sluţeb 

Dopravní sluţby jsou základním kamenem provozování cestovního ruchu, s čímţ 

souvisí jejich významný podíl v sektoru sluţeb. Systém dopravních sluţeb se na trhu setkává 

s vysokou konkurencí. Konkurenci na tomto trhu je moţno vymezit ve dvou základních 

rovinách jako konkurenci mezi rŧznými typy dopravy a jako konkurenci v rámci jednoho typu 

dopravy, ale mezi rŧznými dopravci. Skutečnost nelítostného konkurenčního boje na tomto 

trhu nutí dopravce vyuţívat marketing jako zbraň k získání zákazníka. [3] 

Marketing dopravy je definován jako „proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, 

předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka zpŧsobem, 

zajišťujícím splnění cílŧ dopravní firmy.“ [17, str. 13] Dopravní marketing je specifickou 

oblastí marketingu sluţeb, adaptovanou pro potřeby dopravního sektoru. 

3.2.1 Charakteristika dopravních sluţeb 

Dopravní sluţby lze dle základního členění diferencovat na námořní, vnitrozemskou 

vodní, leteckou, kosmickou, ţelezniční, silniční a potrubní dopravu. Dopravní sluţby lze 

charakterizovat jako „činnosti poskytovatele dopravy při přemisťování osoby nebo nákladu 

z výchozího do cílového místa.“ [17, str. 15] Také poskytovatelé dopravních sluţeb musí brát 

v potaz hlavní vlastnosti sluţeb, kterými jsou nehmatatelnost, nedělitelnost, proměnlivost 

a neskladovatelnost.  

 

Specifické vlastnosti dopravních sluţeb plynoucí z jejich neskladovatelnosti jsou: 

 kolísavá poptávka, která je pro dopravní sektor je typická (dopravní špičky, sezónní 

přeprava), a která v praxi znamená, ţe dopravce musí disponovat větším počtem 

dopravních prostředkŧ neţ by tomu bylo u rovnoměrné poptávky a to v takovém 

počtu, aby organizačně zabezpečil sezónní výkyvy; 

 tarifní ceny, pomocí nichţ mohou přepravci tarifně oddělit nejfrekventovanější 

období a pokusit se tak přesunout poptávku směrem k méně vyuţívaným obdobím; 

 zaměstnávání pracovníků, které je vzhledem k sezónnímu poskytování sluţeb často 

realizováno ve formě zkráceného úvazku, kdy jsou novými pracovníky pokryty 

nejvytíţenější období roku. [17] 
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Také nabídka dopravních sluţeb se v praxi setkává s mnoha omezeními: 

 proces poskytování sluţeb je značně omezen, ať uţ se jedná o zákazy nočních jízd, 

pravidelný jízdní řád či právní zajištění zahraniční dopravy aj., 

 cenová oblast dopravy je charakteristická vysokým stupněm regulace cen 

a uplatňováním slev v pravidelné osobní dopravě (děti a dŧchodci), 

 odvozená poptávka po dopravních sluţbách vychází ze skutečnosti, ţe veškeré 

realizované přepravní sluţby jsou přímo závislé na individuální či výrobní potřebě 

jednotlivcŧ a organizací, 

 marketingový mix je pro oblast dopravy značně modifikován (distribuce, cena), 

 také charakter dopravy je rozdílný jak pro osobní, tak pro nákladní přepravu. [17] 

3.2.2 Marketingový mix dopravních sluţeb 

Pro definování marketingového mixu dopravních sluţeb se jako nejvhodnější jeví 

model „6P“ – produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, personál a poskytování 

sluţeb. [4, str. 78] Pro plnohodnotné poskytování dopravních sluţeb je nutno skloubit všech 

„6P“ tak, aby výsledek vedl ke spokojenosti zákazníka a zároveň byl pro dopravní firmu 

ziskový. 

Obrázek 3-1: Marketingový mix dopravních sluţeb 

 

Zdroj: [17, str. 79] 

a) Dopravní služba jako produkt 

Produktem dopravních sluţeb je přemístění osoby či nákladu po určité trase 

a v určitém čase z výchozího do cílového místa prostřednictvím vybraného druhu dopravy. 

Zákazník posuzuje hodnotu sluţby z hlediska její komplexnosti. V rámci dopravních sluţeb se 
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za komplexní povaţuje sluţba realizovaná ve třech úrovních jako sluţba základní, očekávaná 

a rozšířená. Základní úroveň je tvořena funkčností a účelností dopravy, očekávaná úroveň je 

charakterizována značkou, dostupností a rychlostí realizace a rozšířená úroveň v sobě 

zahrnuje dodací a platební podmínky, doplňkové sluţby a poradenství. Odlišení jednotlivých 

přepravcŧ je realizováno především prostřednictvím očekávané a rozšířené úrovně, ve které se 

produkty mohou odlišovat. [17] 

b) Cenová strategie dopravních služeb 

Cena je jedním z hlavních prvkŧ marketingového mixu. Představuje hodnotu peněţní 

úhrady za poskytnuté sluţby. Při tvorbě cenové strategie vycházejí dopravní firmy z rŧzných 

forem cen, které na tomto trhu pŧsobí. Jedná se o tarifní ceny, přepravné, dovozné, jízdné, 

mýtné a úschovné. Nastolení cenové politiky firmy je velmi dŧleţitou oblastí a vychází 

především z cílŧ, které chce firma na trhu realizovat, z její konkurenční pozice, kterou na trhu 

zaujímá a především z poptávky zákazníkŧ po sluţbách dopravce. 

c) Distribuce dopravních služeb 

Distribuce se v rámci marketingového mixu zabývá problémem komu a kde se bude 

dopravní sluţba prodávat. Hlavním cílem distribuce je zajistit, aby sluţba byla poskytována 

na správném místě, ve správném čase, ve správné formě, správným zpŧsobem a za minimální 

náklady. [6] V rámci dopravních sluţeb vzniká při definování marketingového prvku 

distribuce zvláštní situace, neboť samotné dopravní sluţby slouţí k distribuci. Tuto 

problematiku je proto nutno vnímat v širších souvislostech a zahrnout zde veškerá rozhodnutí 

a jednání, která souvisí s poskytováním dopravních sluţeb zákazníkŧm. Distribuce 

dopravních sluţeb je nejčastěji prováděna přímým prodejem. Do distribuční cesty jsou však 

často zainteresovány také další mezičlánky. [17] 

d) Marketingová komunikace v dopravě 

Vzhledem k charakteru dopravních sluţeb je nutno modifikovat také komunikační 

mix. Komunikace představuje hlavní zpŧsob, prostřednictvím kterého jsou zákazníci o sluţbě 

informováni, a který zmenšuje vzdálenost mezi nabízenou sluţbou a zákazníkem. 

V dopravních sluţbách jsou nejčastěji pouţívanými komunikačními nástroji reklama, podpora 

prodeje, osobní prodej a public relations. Proměnlivost a pomíjivost dopravních sluţeb se 

promítá do sloţení komunikačního mixu, ve kterém se klade dŧraz především na poskytování 

hmotných dŧkazŧ, kontinuitu komunikace, pravdivost a splnitelnost avizovaných informací, 

přímou komunikaci se zaměstnanci a předávání informací ústním podáním. [17] 
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e) Využití lidského faktoru v dopravních službách 

Dopravní sluţby jsou charakteristické přímou účastí zaměstnancŧ na poskytování 

sluţby. V této oblasti je moţno rozdělit zaměstnance dle frekvence kontaktu se zákazníky 

a dle vztahu k marketingovému mixu na kontaktní, obsluhující, koncepční a podpŧrné 

pracovníky. Význam lidského faktoru v oblasti sluţeb neustále roste a firmy jsou tak nuceny 

rozvíjet ve větší míře interní marketing, aby dostatečně informovali své zaměstnance. [17] 

f) Procesy v dopravních službách 

Obecně lze pod pojem procesy zahrnout všechny postupy, časové rozvrhy, 

mechanismy a činnosti, pomocí nichţ je sluţba poskytována. Proces poskytování dopravních 

sluţeb je tvořen vzájemně koordinovanými úkony a procesy, vedoucími k přemístění osob či 

zboţí. Poskytování dopravních sluţeb je pro zákazníky vnímáno jako nedílná součást 

produktu. Poskytování dopravy lze dle odborné terminologie rozdělit na dopravní a přepravní 

část. Rozdíl mezi dopravou a přepravou lze definovat takto: doprava je „vlastní přemístění, 

proces charakterizovaný pohybem dopravního prostředku po dopravní cestě“ [19, str. 13] 

a přeprava je „výsledek přemístění, resp. výsledný efekt přemisťovacího procesu, tj. vlastní 

výsledná změna prostorového bytí v čase, ekonomicky, tzv. realizace uţitné hodnoty dopravy 

a v širším smyslu zahrnuje kromě vlastního přemístění i další nezbytné činnosti s tímto 

procesem spojené“ [19, str. 13]. Poskytování dopravní sluţby lze obecně rozdělit na několik 

dílčích procesŧ. Těmito základními procesy jsou zajištění objednávky sluţeb, vybavení 

cestujících/zásilky, přeprava cestujících/zásilky, vyúčtování přepravného a vyřízení 

případných reklamací. Procesy poskytování dopravní sluţby se u osobní a nákladní přepravy 

nepatrně odlišují. [17] 

3.3 Charakteristika business-to-business trhu 

Význam B2B trhu je pro všechny podnikatelské subjekty nepopiratelný. Svým 

objemem dosahují transakce na tomto trhu téměř 2/3 z celkových uskutečněných operací. 

Svým charakterem je tento trh v mnohém značně odlišný od klasického spotřebního trhu.  

Zákazníci na B2B trzích figurují na trhu často jako mezičlánky pro konečné 

spotřebitele, jejich počet je značně omezen, prováděné transakce dosahují mnohem větších 

objemŧ a v neposlední řadě je tento trh charakteristický také uţšími a dlouhodobými 

odběratelsko-dodavatelskými vztahy. [8] Od spotřebního trhu se business trh liší také 

charakterem nabízených produktŧ, kdy není kladen příliš velký dŧraz na design a vizualitu 

produktŧ jako je tomu u konečných zákazníkŧ. Rozdíl je také v přístupu, který mají zákazníci 

na jednotlivých trzích. Zatímco koneční spotřebitelé kupují výrobky pro svou spotřebu a často 
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jsou to výrobky, které vŧbec nepotřebují, nejsou nezbytné, zákazníci na business trzích 

nakupují zboţí, protoţe musí. Na jimi realizovaných nákupech závisí jejich výrobní 

proces. [1] Zcela modifikován je v podstatě celý marketingový mix od ceny, distribuce aţ po 

komunikační mix. [18] 

Obecně lze říci, ţe business-to-business trh tvoří všechny organizace nakupující 

výrobky a sluţby pro pouţití k výrobě dalších produktŧ, které jsou prodávány či pronajímány 

dalším obchodním subjektŧm. Řadíme zde také velkoobchodní a maloobchodní jednotky, 

které nakupují zboţí a sluţby za účelem jejich dalšího prodeje koncovým zákazníkŧm. [9] 

 Business trh je velmi rozsáhlý a nabídka produktŧ, které jsou na tomto trhu nabízeny, 

je tak široká, ţe jej není moţno segmentovat dle prodávaných produktŧ. Mnoho odborníkŧ 

z celého světa se však pokoušelo diferencovat tento trh a z jejich snah vzešlo obecně platné 

dělení business trhu dle produktŧ prodeje na: 

 trh s materiálem a jeho částmi (surovinami, základním materiálem a jeho částmi) 

 trh s kapitálovými poloţkami (budovami a jinými hmotnými produkty, které slouţí 

kupujícímu k provozování obchodní činnosti) 

 trh s dodávkami a sluţbami (provozními poloţkami, potřebami pro opravy 

a údrţbu). [8] 

 

Dalším členěním business trhu je členění na dva základní typy: 

 horizontální B2B trhy, ve kterých dodavatel spolupracuje se zákazníky v rŧzných 

odvětvích. Většinou se jedná o sektor poskytování sluţeb. 

 vertikální B2B trhy kdy dodavatel spolupracuje se zákazníky pouze v úzce 

definovaném odvětví. [4] 

 

Business trh je charakteristický odvozenou a neelastickou poptávkou, odlišnou povahou 

nákupní jednotky, sloţitějším rozhodovacím procesem, přímým nákupem a reciprocitou. 

Obchod na trhu organizací bývá komplikovanější, zdlouhavější a hlavně finančně náročnější. 

Nákupčí na tomto trhu přímo spolupracují s dodavateli a pro svou pozici musí být speciálně 

školeni a mnohdy se této profesi učí celý ţivot. [9] 

3.3.1 Zákazníci na B2B trhu 

Na rozdíl od spotřebních trhŧ, na kterých figurují tisíce či miliony zákazníkŧ, jsou 

business trhy charakteristické menším počtem kupujících. Zákazníky na těchto trzích lze 

rozdělit do tří kategorií: 
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 uţivatelé jsou subjekty vyuţívající zakoupené produkty pro svou vlastní 

podnikatelskou činnost, 

 OEM (Original Equipment Manufacturer) – pŧvodní výrobci jsou subjekty, které 

nakupují produkty, které jsou nedílnou součástí jejich finálních produktŧ, 

 prostředníci jsou subjekty, které nakupují zboţí za účelem jejich dalšího prodeje 

uţivatelŧm, OEM nebo dalším prostředníkŧm. [8] 

Nákupy na B2B trzích podléhají jiným zákonitostem neţ na trhu spotřebním.  

3.3.2 Nákupní chování organizací na B2B trhu 

Obecně lze říci, ţe nakupování na B2B trhu vyţaduje vyšší investice po všech 

stránkách. Většinou je nutno vynaloţit vyšší finanční prostředky, investovat více času 

i lidských zkušeností. Nákupní proces na B2B trzích lze modifikovat dle nákupních situací, do 

kterých se jednotlivé organizace dostávají.  

Hlavní členění nákupních situací dle Kotlera [9] je na přímý opakovaný nákup, 

modifikovaný opakovaný nákup a nový nákupní případ. 

a) Přímý opakovaný nákup 

Jedná se o rutinní, opakující se nákupní situaci, při které nejsou jednotlivé procesy 

nákupu nijak modifikovány. Tyto obchody jsou většinou realizovány nákupním oddělením 

a v současné době probíhají nejčastěji prostřednictvím elektronického obchodu.  

b) Modifikovaný opakovaný nákup 

Jedná se o situaci, kdy v rámci nákupního procesu dochází k modifikaci jedné z 

jeho částí. Mŧţe se jednat o změnu produktu, dodavatele, ceny či dodacích podmínek. Tohoto 

nákupu se obvykle účastní více osob neţ u přímého nákupu.  

c) Nový nákupní případ 

Nastává v situaci, kdy společnost kupuje produkt poprvé. Čím jsou vyšší investice do 

nákupu a nákupní riziko, tím se obchodu účastní více osob a zvyšují se nároky na čas a lidský 

kapitál. Právě v tomto případě vstupují do hry marketéři dodavatelŧ, kteří kupujícím 

organizacím nabízí nejen detailní specifikaci produktu, ale také dodatečné informace 

a poradenství. 

Charakter nákupní situace, velikost a náročnost plánovaného nákupu jsou specifickými 

vlastnostmi obchodu na B2B trzích. Specifičnost nákupních situací staví podniky často do 

nových příleţitostí a sehrává tak klíčovou roli pro úspěšnost firmy.  
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3.4 Marketingový výzkum na B2B trhu 

3.4.1 Charakteristika výzkumu na B2B trhu 

Přesná definice výzkumu na business trhu je velmi sloţitá a uvádí se, ţe je mnohem 

jednodušší vymezit, co výzkum na trhu B2B není, neţ to, co ve skutečnosti je. Výzkum na 

B2B trzích nepracuje s širokou veřejností, spotřebním trhem a koncovým zákazníkem. Cílem 

tohoto výzkumu je zkoumat zákazníky, kteří na tomto trhu pŧsobí (podrobněji 

v kapitole 3.3.1 Zákazníci na B2B trzích). Bereme-li v úvahu, ţe hlavními respondenty jsou 

jednotlivé firmy, většina z nás v nich pravděpodobně uvidí nejprve nejvyšší představitele 

společnosti – ředitele, TOP manaţery, výrobní ředitele apod. Avšak výzkumu na B2B trzích 

se často účastní také odborníci na danou problematiku, realizátoři nákupŧ či prodejŧ 

a ovlivňovatelé obchodních rozhodnutí. [12] 

Svým charakterem je tento výzkum mnohem komplikovanější neţ výzkum na 

spotřebitelském trhu. Menší základní soubor charakteristický vysokou pracovní vytíţeností 

respondentŧ komplikuje sběr dat a nalézt správné respondenty je často velmi obtíţné a klade 

vyšší poţadavky na osobu výzkumníka. Nezanedbatelnou poloţkou business výzkumu je také 

fakt, ţe na základě získaných výsledkŧ bývají často realizována strategická rozhodnutí, 

z čehoţ pramení zvýšená odpovědnost pracovníkŧ výzkumu, kteří volí metodu výzkumu 

a cílový segment respondentŧ. [43] 

3.4.2 Obsah výzkumu na B2B trhu 

Obsahem výzkumu na B2B trhu mŧţe být charakteristika trhu, na kterém zadavatel 

pŧsobí (jeho trţní potenciál či trţní podíl), charakteristika subjektŧ trhu, se kterými přichází 

do kontaktu (konkurence, zákazníci, dodavatelé, …) či sloţení a vyuţití marketingového 

mixu. Metody, které jsou při výzkumu trhu vyuţity, musí přesně odpovídat problému, který 

chceme pomocí výzkumu vyřešit. [18] 

Výzkum mŧţe probíhat na domácím i globálním trhu a mŧţe být realizován pomocí 

rŧzných výzkumných technik, jakými jsou například sekundární výzkum, brainstorming či 

kvalitativní a kvantitativní výzkum. [12] 

3.4.3 Typy a metody výzkumu na B2B trhu 

Základní rozdělení výzkumu na primární a sekundární je shodné jak u trhu B2B, tak 

u trhu B2C. Primární výzkumy jsou realizovány na míru konkrétnímu zadavateli a jsou 

nositeli pŧvodních informací. Sekundární výzkumy vyuţívají data z jiţ zrealizovaných 

výzkumŧ a z jiných existujících dat. 
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Primární výzkum na B2B trhu mŧţe být: 

 monitorovací, který získává informace o vnitřním a vnějším marketingovém prostředí 

firmy za vyuţití především sekundárních údajŧ, 

 explorativní (vysvětlující), který je vhodný pro prvotní stádia rozhodování, 

definování problému a tvorbu hypotéz; jeho cílem je vysvětlení nejasných nebo 

nepřehledných jevŧ, 

 deskriptivní (popisný), slouţící k popisu chování subjektŧ na trhu a vyznačuje se 

jasně definovaným problémem a formálními postupy, 

 kauzální (příčinný), nacházející souvislosti mezi jevy a jejich vzájemnými vztahy, ke 

kterým dochází; tento výzkum je charakteristický upřednostňováním kvality před 

kvantitou, 

 prognostický slouţící pro predikci budoucího vývoje pomocí prognostických metod, 

 koncepční představující nejvyšší stupeň výzkumu a jeho cílem je získat komplexní 

výstupy. [10] 

Před samotným určením typu výzkumu, který bude realizován, je nutno si jasně 

stanovit cíl, kterého má být výzkumem dosaţeno. 

Pro dosaţení cíle je nutno si jasně definovat metodu, kterou bude primární výzkum 

prováděn. Základní členění metod sběru dat, které lze pro primární výzkum pouţít, je na: 

 pozorování, které probíhá bez přímé účasti pozorovaného a kdy pozorovaný subjekt 

neví, ţe je zkoumán; tato metoda je velmi náročná na osobu pozorovatele a často bývá 

pouţívána v kombinaci s jinými metodami sběru dat, 

 experiment, jehoţ základem je testování chování a vztahŧ v uměle vytvořených 

podmínkách dle přesně stanovených parametrŧ a postupŧ,  

 dotazování, které vyţaduje aktivní účast respondentŧ, jimţ jsou pokládány otázky. 

Specifika dotazování jsou dána především strukturou výběrového vzorku respondentŧ 

a osobností tazatele. [10] 

3.4.4 Rozdíly mezi výzkumem na trhu B2B a B2C 

Dle Ruth McNeil [12] existují tři základní rozdíly mezi výzkumem na business trhu 

a na trhu spotřebitelském. Jsou to rozdílní respondenti, rozdílné výběrové vzorky a jejich 

velikosti a rozdílný obsah jednotlivých výzkumŧ. 

a) Rozdílnost v respondentech 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, trh B2B tvoří firmy a jejich zástupci, kteří organizují 

prodejní a nákupní činnosti za účelem uspokojení potřeb celé společnosti. Oproti tomu trh 
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B2C je tvořen konečnými zákazníky, kteří svá obchodní rozhodnutí realizují za účelem 

uspokojení vlastních potřeb.  Výběr vhodných respondentŧ pro výzkumy na B2B trzích je 

většinou mnohem sloţitější neţ na trzích B2C. Nalezení odpovědné osoby, která je 

o zkoumaném problému dostatečně srozuměna a je tím správným respondentem je mnohem 

sloţitější neţ vytipovat dle kvótního výběru správný vzorek spotřebitelŧ. 

b) Diference ve výběrovém vzorku a jeho velikosti 

Základní otázkou při definování výběrového vzorku je často jeho velikost. Specifikace 

vzorku na B2B trhu spočívá v tom, ţe výběrový vzorek je mnohem menší a často daleko 

specializovanější. Při výzkumech na business trzích je velmi časté, ţe zkoumání jsou 

prováděna na několika stupních řízení společnosti. Do výzkumŧ se často zapojují zodpovědné 

osoby z rŧzných oddělení, čímţ je dosaţeno maximální přesnosti. Vzhledem k charakteru 

B2B výzkumŧ je velmi často kladen velký dŧraz na samotné výzkumníky. Ti jsou mnohdy 

nuceni podstupovat nové výzvy, ve kterých jsou postaveni před jedinečný problém a cíl. Ve 

většině případŧ jsou proto pro tyto výzkumy určeni výzkumníci, kteří řídí celý výzkum 

samostatně od prvotního definování problému aţ do samého vyhodnocení výsledkŧ. 

c) Obsah výzkumu 

Výzkumy na B2B trzích jsou často realizovány v komplexních souvislostech 

technologií, trhŧ a vlastností produktŧ. Výzkumy jsou specializovanější a sloţitější. Zasvěceni 

do zkoumané problematiky musí být nejen výzkumník, ale také potenciální respondent. 

Naproti tomu u B2C výzkumŧ není nutno, aby se výzkumu účastnili odborníci. Na 

spotřebních trzích jsou často prováděny pouze obecné výzkumy, které nevyţadují odbornou 

specializaci. Lze říci, ţe výzkumy na business trzích jsou jedinečné a pro výzkumníky 

atraktivnější. Výzkumy spotřebního trhu jsou v převáţné většině zaměřeny stejně 

a nepřinášejí výzkumníkŧm nic nového. [12] 

Chceme-li porovnat výzkum na trhu B2B a B2C, je nutno brát v potaz základní rozdíly 

v jednotlivých výzkumech. Hodláme-li realizovat výzkum na business trhu, je nutno si 

uvědomit, ţe základní soubor a poté také výběrový vzorek je výrazně niţní neţ u spotřebního 

trhu, dosaţitelnost respondenta je značně sloţitější a také jeho výběr vyţaduje více 

pozornosti. Obsahem výzkumu na business trzích je většinou specifikace velikosti trhu 

a trţního potenciálu. Tazatelské práce jsou v tomto případě mnohem komplikovanější a na 

osobnost tazatele jsou kladeny mnohem větší odbornostní poţadavky. Nezanedbatelným 

faktorem je také cenová náročnost B2B výzkumu, která je značně vyšší neţ na trhu 
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spotřebitelském. To je dáno zejména náročností výzkumŧ, zvýšenými poţadavky na tazatele 

a niţší mírou standardizace jednotlivých výzkumných procesŧ. [18] 

3.4.5 Výzkum na trhu dopravních sluţeb 

Veškeré výše uvedené charakteristiky B2B trhu je často nutno modifikovat a upravit 

dle potřeb jednotlivých trhŧ, na kterých má výzkum probíhat. Mnohé dopravní společnosti 

byly v minulosti silně kritizovány, ţe své snahy o inovaci a rozvoj nabízeného produktu 

směřují pouze na nabídku sluţeb a nezohledňují přitom potřeby a poţadavky poptávkové 

strany. Dnes jsou dopravní firmy nuceny definovat své cíle v souvislosti s poţadavky 

poptávky.  

Při prŧzkumu na trhu dopravních sluţeb je nutno zkoumat nejen polohu vlastní 

společnosti, ale také celkového trhu (konkurence, dodavatelé,…). Výzkum lze provádět ve 

třech rovinách a to prŧzkumem vývoje v minulosti (výzkum od stolu), prŧzkumem 

současného stavu či prŧzkumem budoucího vývoje. [13] 

3.5 Analýza poptávky na B2B trhu 

Analyzování a zejména prognózování poptávky na trhu předchází mnoha firemním 

rozhodnutím a je jedním z klíčových úkolŧ řízení firmy. Ideální stav, ke kterému by měly 

směřovat veškeré cíle firmy, je střet nabídky s poptávkou v takovém poměru, aby byly 

dostatečně uspokojeny obě strany.  

3.5.1 Analýza poptávky na B2B trhu 

a) Charakteristika business poptávky 

Poptávka na B2B trhu je značně odlišná od poptávky na trhu spotřebním. Na rozdíl od 

přímé poptávky konečných spotřebitelŧ se subjekty na business trzích potýkají s poptávkou 

odvozenou. Zatímco spotřebitelé vytvářejí přímou poptávku, která vede k uspokojení jejich 

potřeb, subjekty na business trhu realizují své aktivity na základě poptávky odvozené, čímţ 

uspokojují potřeby celé společnosti. Vzhledem k této skutečnosti se obchodní společnosti na 

business trhu musí kaţdodenně vypořádávat s dŧsledky, plynoucími z této poptávky, kterými 

jsou cenové a ziskové dopady a dopady na zpŧsob komunikace a distribuce. [18] Business 

poptávka je v mnoha případech velmi specifická. Objekty na samém začátku řetězce většinou 

jen těţko dokáţí ovlivnit výstup, který na konci celého řetězce objeví konečný zákazník. 

Sníţení nákladŧ na výrobní díly automobilu se jen stěţí promítnou do konečné ceny, se kterou 

se zákazník setká na spotřebitelském trhu. [8] 
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b) Základní charakteristiky business poptávky 

Základní charakteristiky business poptávky lze vymezit do několika základních bodŧ: 

- odvozenost – poptávka je přímo odvozená do přímé poptávky spotřebitelŧ, 

- vertikální/horizontální charakter – jedna/více aplikací pro jeden výrobek, 

- neelastičnost – daná procentuální změna ceny odpovídá niţší procentuální změně 

poptávky, tedy celková poptávka se v závislosti na ceně mění jen velmi málo, 

- fluktuace kdy i nepatrné zvýšení spotřebitelské poptávky mŧţe zpŧsobit velké 

zvýšení poptávky organizací, 

- globalizace – poptávka přesahuje národní hranice státŧ, 

- spojitost – dva výrobky jsou vyráběny i poptávány společně. [18 + 9] 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, poptávka na B2B trzích je odlišná od trhu B2C také svou 

mezinárodností. Produkty na tomto trhu jsou prodávány ve stejných procesech napříč zeměmi 

a kontinenty. Na rozdíl od trhu B2C, kde je nutno rozlišovat národní odlišnosti v kulturní 

i sociální sféře, je tak zahraniční obchod na trhu B2B značně zjednodušen. Díky tomuto 

trendu se na tomto trhu v mnohem větší míře prosazují globální značky a produkty. [8]  

3.5.2 Analýza poptávky na trhu dopravních sluţeb 

Měření poptávky na trhu dopravních sluţeb je značně problematické a je 

charakteristické především diferencí mezi skutečnou poptávkou a jejím potenciálem. 

Existující poptávka je primárně určena kapacitou dopravního prostředku, který zákazníci 

vyhledávají. Skutečnost, ţe je dopravní prostředek plně obsazen, pouze ukazuje na fakt, ţe 

část poptávky nebyla z dŧvodu omezené kapacity plně uspokojena. V letecké dopravě je tato 

skutečnost více neţ patrná. Vyprodání charterového letu v letní sezóně neznamená, ţe 

poptávka je dána počtem cestujících na tomto letu. Dá se reálně předpokládat, ţe pokud by 

nabídka měla plně uspokojit nároky poptávajících, musely by se k danému charterovému letu 

přidat další. Je tedy moţno konstatovat, ţe pokud zvýšení kapacity dopravního prostředku 

vede ke zvýšení rozsahu přepravy, je potenciální přeprava větší neţ skutečná. [13] 

Z výše uvedeného dŧvodu je pojem poptávky v ekonomickém smyslu na trhu 

dopravních sluţeb přijatelný pro vyjádření dopravní potřeby. Při definování poptávky 

v dopravě lze konstatovat, ţe „poptávka po dopravě vyplývá z prostorové interakce 

socioekonomických činností a ţe proud přepravy na dopravních zařízeních je výsledkem 

interakce poptávky s nabídkou.“ [13, str. 22] 
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3.5.3 Měření trţní poptávky na business trhu 

Základem pro stanovení hodnoty celkové trţní poptávky po zboţí či sluţbách je 

analýza poptávky. Tato analýza spočívá v definování velikosti současné poptávky a prognóz 

jejího budoucího vývoje. Celkovou trţní poptávku mŧţeme charakterizovat jako „celkový 

objem, jeţ by mohl být koupen zákazníky v určité geografické oblasti za určité časové období 

v určitém marketingovém prostředí za pŧsobení určitého marketingového 

programu.“ [1, str. 72] 

Pro určení celkové trţní poptávky je nutno jasně definovat tyto prvky: 

 produkt, tedy co chtějí zákazníci od firmy zakoupit, uspokojení jaké potřeby od 

produktu očekávají; 

 celkový objem - abychom mohli změřit poptávku, je nutno definovat měrnou 

jednotku, ve které bude měřena; 

 obchod – je nutno definovat, zda do měření poptávky zahrneme zboţí objednané, 

dopravované, obdrţené, zaplacené nebo spotřebované; 

 zákazníci – definování kdo je náš cílový zákazník, pro kterého chceme změřit velikost 

trţní poptávky. Jedná se o celý trh, cílový segment či jednotlivé zákazníky? 

 geografická oblast – určení teritoria, na kterém bude poptávka měřena; 

 časové období – chceme poptávku měřit za rok, za 5 let? Nutno brát v potaz, ţe 

s rostoucí délkou zkoumaného období se díky změnám makroprostředí zvyšuje 

nepřesnost celého měření; 

 marketingové makroprostředí – faktory makroprostředí jsou neovlivnitelné subjekty 

trhu; je proto nutné zpracovat prognózy budoucího vývoje, které by mohly ovlivnit 

trţní poptávku; 

 marketingový program – sledování marketingového mixu jednotlivých společností, 

které motivují zákazníky ke koupi. [1] 

Pro určení trţní poptávky je nutno rozlišovat mezi jejími dvěma úrovněmi a to 

poptávkou současnou a potenciální. Současná poptávka vyjadřuje velikost poptávky, kterou 

lze na trhu dosáhnout při současné úrovni úsilí a výdajŧ na obsluhu trhu. Potenciální 

poptávka je dána absorpční schopností trhu. Jedná se o maximální mnoţství zboţí a sluţeb, 

které mohou být na trhu prodány. [18] 

3.5.4 Odhad trţní poptávky ze sekundárních dat 

Pokud chceme měřit trţní poptávku, naskýtá se nám moţnost vyuţít jiţ zpracovaných 

sekundárních dat. Tato data o poptávce na business trzích lze získat především z datových 
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center, databáze OSN a agentur zabývajících se marketingovým výzkumem na tomto trhu. 

Nevýhodou takto získaných informací je nejistota ohledně validity a reprezentativnosti dat. 

Data mohou být navíc zastaralá, zkreslená a nekompletní. Pokud se pro tato data rozhodneme, 

je vhodné shromáţdit údaje z rŧzných zdrojŧ a snaţit se tak nalézt optimální hodnoty.  Tato 

metoda je sice finančně i časově méně náročná neţ sběr dat primárních, je však nutno být 

obezřetný a výsledky tohoto šetření nejlépe ověřit primárním výzkumem v menším rozsahu.  

3.5.5 Odhad trţní poptávky pomocí primárního výzkumu 

Realizace primárního výzkumu zajišťuje firmě přesné a reprezentativní údaje. 

Výzkum mŧţe provést buď samotný podnik, nebo jej mŧţe realizovat prostřednictvím 

výzkumné agentury. Tak jako tak jsou získaná data věrohodnější a přesnější. Nevýhodou 

primárního výzkumu je finanční a časová náročnost jako daň za autentičnost a přesnost. [11] 

3.5.6 Vyhodnocení poptávky a tvorba marketingové strategie 

Po vyhodnocení provedeného výzkumu, zaměřeného na zmapování poptávky na B2B 

trzích, přijde na řadu analýza výsledkŧ, která se promítne do tvorby marketingové strategie 

firmy v budoucnu.  

Smyslem, proč jsou strategie definovány, je jejich význam při kontrole a dosahování 

vytyčených cílŧ. V případě marketingové strategie se jedná samozřejmě o plnění 

marketingových cílŧ. Obecně lze říci, ţe marketingové strategie jsou vytvářeny s ohledem na 

plné uspokojení potřeb zákazníka při zohlednění produkčních a organizačních moţností 

podniku. [2] 

Strategické marketingové řízení je proces skládající se z analýzy marketingových 

příleţitostí, výzkumu a výběru cílového trhu, definování, plánování a implementace 

marketingových strategií a v neposlední řadě také z kontroly probíhajících i ukončených 

marketingových aktivit. [4] Proces vytváření marketingové strategie lze dle Kotlera [9] 

rozdělit do tří částí. Obsahem první části je popis cílového trhu, plánovaného positioningu 

produktu a cílŧ v ekonomické oblasti. Druhá část slouţí k definování krátkodobých cílŧ 

v oblasti plánované distribuce a marketingového rozpočtu a poslední část je tvořena 

dlouhodobými strategickými cíli v oblasti trţeb, zisku a struktury marketingového mixu. 
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4 Metodika shromaţďování dat 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Letiště Leoše Janáčka je jedním z klíčových letišť na území České republiky. I přes 

neustálou modernizaci letiště i přilehlých odbavovacích prostor však zŧstává potenciál letiště 

nevyuţit a zejména v období mimo hlavní letní sezónu zeje odbavovací hala prázdnotou. 

V tomto mezidobí tvoří hlavní skupinu zákazníkŧ subjekty z business trhŧ, které vyuţívají 

sluţeb letiště především v rámci nákladní přepravy. Problémem letiště je neznalost poţadavkŧ 

a preferencí subjektŧ pŧsobících na B2B trhu a tím nemoţnost nabídnout jim sluţby, které by 

dokázaly uspokojit jejich potřeby a přilákaly nové potenciální zákazníky z tohoto trhu ve 

větším počtu po celý rok a zvýšily tak vyuţití potenciálu letiště. 

4.1.2 Cíle výzkumu 

Primárním cílem výzkumu byla analýza poptávky firem v Olomouckém kraji po 

sluţbách letecké dopravy v návaznosti na vyuţití Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Dŧleţitou 

částí výzkumu bylo zjištění plánovaného vyuţívání letecké dopravy a ostravského Letiště 

Leoše Janáčka v budoucnu a zjištění poţadavkŧ a preferencí subjektŧ na business trzích, které 

leteckou dopravu vyuţívají a jsou tak potenciálními cílovými skupinami pro ostravské letiště. 

Za sekundární cíl bylo stanoveno analyzování současného stavu vyuţití letecké dopravy 

firmami v Olomouckém kraji. Tedy to, zda firmy leteckou dopravu vyuţívají, jaký charakter 

dopravy vyuţívají, v jakém rozsahu a v jaké frekvenci. Nedílnou součástí tohoto cíle byl 

popis aktuálního vyuţití sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě a vyhodnocení spokojenosti 

s jeho vybranými charakteristikami. 

4.1.3 Typy a zdroje pouţitých údajů 

Východiskem pro provádění výzkumu byl sběr sekundárních dat, týkajících se firem 

v Olomouckém kraji. Pro potřeby výzkumu byla prostřednictvím internetových zdrojŧ 

shromáţděna základní data o 300 firmách, pŧsobících na území kraje. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe v rámci Olomouckého kraje neexistuje kompletní databáze firem, musely být 

informace o firmách vyhledávány jednotlivě z několika rŧzných zdrojŧ. Hlavními zdroji 

informací se pro tuto práci staly oficiální databáze firem Olomouckého kraje Axis4Info, 

dostupná z www.axis4.info, a Katalog firem v Olomouckém kraji, dostupný 

z www.olomoucky-kraj.cz.  Aby se výzkumu zúčastnily také velké mezinárodní firmy, které 

často ve volně dostupných katalozích firem chybí, byla data čerpána také z oficiálních 
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materiálŧ Olomouckého kraje. Jednalo se o databázi firem, zúčastněných v soutěţi Firma, 

ţivnostník a podnikatel roku 2010, dostupné online na www.zivnostnikroku.cz, a také 

z publikace vydané Olomouckým krajem v roce 2010 – Významné firmy Olomouckého kraje, 

dostupné online na http://www.komora.cz/Files/Olomoucky_kraj/Publikacefinal100dpi.pdf. 

Do seznamu vybraných firem byly zahrnuty pouze subjekty, zabývající se zahraničním 

obchodem se sídlem v rámci Olomouckého kraje. Do výběru nebyly zařazeny cestovní 

kanceláře a agentury, které svou činnost staví na sluţbách pro koncové zákazníky. 

Po získání sekundárních dat bylo přistoupeno ke sběru dat primárních prostřednictvím 

elektronického dotazování u vybraných firem. 

4.1.4 Způsob sběru dat 

Primární výzkum byl prováděn dotazníkovým šetřením, uskutečněném v měsíci únoru 

2012. Dotazník byl pomocí aplikace Google Dokumenty – Formulář převeden do elektronické 

podoby, aby bylo zajištěno uţivatelsky příjemnější vyplňování a byla tak posílena ochota 

firem na výzkumu spolupracovat. Po vytvoření elektronického dotazníku byl na vybrané 

emailové adresy jednotlivých firem zaslán získaný internetový odkaz včetně prŧvodního 

dopisu, který je součástí přílohy č. 1. Při výběru firem zahrnutých do šetření byl při sběru 

emailových adres kladen dŧraz na zasílání dotazníku osobám, které byly dle autorčina uváţení 

dostatečně odborně znalé zkoumané problematiky. Jednalo se především o ředitele 

společností, obchodní a provozní ředitele a manaţery pro zahraniční obchod. 

V rámci výzkumu byla patrná snaha co nejpodrobněji zachytit stanoviska a postoje 

jednotlivých firem k vyuţití letecké dopravy jako nástroje distribuce zboţí a osobní přepravy 

pracovníkŧ. Jak jiţ bylo zmíněno výše, výzkum byl prováděn pouze u firem, které aktivně 

pŧsobí v rámci Olomouckého kraje, aby bylo moţné detailně prozkoumat tuto dŧleţitou 

spádovou oblast ostravského letiště.  

Dotazník obsahoval sekci otázek, týkající se postojŧ firem k letecké dopravě, 

současného vyuţití letecké dopravy při chodu firmy a prognóz budoucího zájmu o vyuţívání 

letecké dopravy. Část dotazníku se soustředila také na moţnost zvýšení atraktivity letecké 

dopravy pro jednotlivé firmy, tedy na zjištění informací týkajících se priorit jednotlivých 

firem. Otázky se týkaly také moţných návrhŧ a připomínek, které by pro firmy znamenaly 

vyšší úroveň vyuţití sluţeb ostravského letiště. Další sekce otázek byla zaměřena na 

zkoumání dŧleţitosti základních charakteristik při výběru letiště a následně spokojeností 

s danými charakteristikami u ostravského letiště. Dotazník, který byl k tomuto účelu vytvořen, 

je součástí přílohy č. 2. 
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Pilotáţ dotazníku, která probíhala před zahájením výzkumu je popsána v kapitole 

4.1.7 Pilotáţ dotazníku.  

4.1.5 Technika výběru vzorku 

Základní soubor činily firmy zapsané v obchodním rejstříku a aktivně pŧsobící 

v Olomouckém kraji bez ohledu na obor, ve kterém pŧsobí.  

Dŧraz byl kladen především na aktivní vztahy se zahraničím, jak v rámci hlavního 

předmětu podnikání, tak v rámci mezinárodního řízení firem či zahraniční spolupráce. Jednalo 

se především o významné investory v kraji, firmy s mezinárodní účastí, případně firmy 

obchodující se zahraničním a zabývající se importem či exportem. Dle Statistické ročenky 

Olomouckého kraje pŧsobilo v roce 2010 v kraji 136 229 firem. [39] Z ţádných dostupných 

informací nelze zjistit segmentaci firem dle hledisek, jakými jsou obor činnosti či vztahy se 

zahraničím. Základním souborem proto byly veškeré firmy z Olomouckého kraje. 

Výběrový soubor činilo 300 firem vybraných z výše zmíněné databáze tak, aby jejich 

předmět činnosti kladl dŧraz na nutnost vyuţití dopravy pro distribuci zboţí a sluţeb a s tím 

související moţnosti vyuţití letecké dopravy v rámci organizačního chodu firmy. Těchto 300 

firem bylo ze základního souboru vybráno pomocí techniky vhodného úsudku, kdy byly 

primárně sledovány vztahy se zahraničím a v případě, ţe bylo patrné, ţe firma je ve styku se 

zahraničními subjekty, byla zařazena do seznamu vybraných subjektŧ. Vzhledem k tomu, ţe 

cílem výzkumu bylo komplexně zmapovat spádovou oblast Olomouckého kraje, nebyly firmy 

diferencovány dle sídla ani dle velikosti. Leteckou dopravu mohou ke své činnosti vyuţívat 

také malé firmy a v dostatečném počtu by byly pro ostravské letiště zajímavým segmentem. 

Pro interní potřeby výzkumu byly firmy segmentovány pouze dle oboru činnosti. Výběrový 

vzorek firem byl sestavován tak, aby v něm byli zástupci všech základních oborŧ činností. 

Z dat získaných ze statistické ročenky Olomouckého kraje za rok 2011 [39] vyplynulo, ţe 

nejvíce zastoupené obory činnosti v kraji jsou velkoobchod a maloobchod, prŧmysl 

a stavebnictví. Sloţení výběrového vzorku proto také přibliţně odpovídalo tomuto poměru. 

I přesto, ţe je v kraji nejčetnější podnikání v obchodě, je nutno si uvědomit, ţe pro výzkum 

byl klíčový vztah k zahraničnímu obchodu, který většina firem, zabývajících se 

velkoobchodem a maloobchodem nemá. Proto bylo do výzkumu z této oblasti vybráno pouze 

49 respondentŧ. Naopak prŧmyslové firmy tvořily více neţ polovinu dotázaných. 

Nejčastějším oborem činnosti byla kovovýroba, strojírenství, elektrotechnika a přístrojová 

technika s 98 oslovenými respondenty, následovaná skupinou 50 firem z potravinářského, 

textilního, koţedělného, dřevozpracujícího a plastikářského prŧmyslu. Široké zastoupení měly 
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také firmy z oboru těţby a zpracování nerostŧ, chemického a zpracovatelského prŧmyslu, 

z něhoţ bylo osloveno 37 firem. Nejméně početnou oborovou skupinou, která byla v rámci 

výzkumu oslovena, byly firmy z oblasti zemědělství, u kterých se podařilo najít vazbu na 

zahraniční obchod pouze u sedmnácti firem.    

Seznam vybraných firem je součástí přílohy č. 4. Pro zjednodušení práce se seznamem 

firem byla pro tuto příleţitost vytvořena jednoduchá tabulka, obsahující základní údaje 

o firmě, její předmět podnikání, sídlo podnikání a kontakt na zodpovědnou osobu, na kterou 

byl dotazník zaslán. 

4.1.6 Časový harmonogram výzkumu 

Činnosti, které bylo nutné absolvovat, jsou zobrazeny v tabulce 4-1. 

Tabulka 4-1: Časový harmonogram činností výzkumu 

Činnost/měsíc Leden 2012 Únor 2012 Březen 2012 Duben 2012 

Definování problému a cíle 

výzkumu 
x    

Plán výzkumu x    

Tvorba dotazníku x    

Vytvoření seznamu firem 

vhodných pro dotazování 
x    

Pilotáţ dotazníku x    

Zasílání dotazníku  x   

Zpracování dat pro potřeby 

programu SPSS 
  x  

Zpracování dat pomocí SPSS   x  

Vyhodnocení a analýza 

získaných dat 
   x 

 

4.1.7 Pilotáţ dotazníku 

Pilotáţ dotazníku probíhala na začátku měsíce února 2012, kdy byla jeho konečná verze 

zaslána skupině 10 firem, kterým bylo v jeho poslední části umoţněno vyjádřit se ke 

konstrukci a logickému uspořádání dotazníku. Výzva k nim směřovala také na sdělení 

případných problémŧ a nedostatkŧ při vyplňování dotazníku.  
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Po vyhodnocení pilotáţe na vybraném vzorku dotázaných bylo nutno změnit uspořádaní 

dotazníku stejně jako přidat a upravit některé otázky. Dŧleţitou obměnou dotazníku byla 

změna pořadí otázek. Tato operace se týkala otázky č. 9, která byla v dotazníku pŧvodně 

prezentována jako otázka č. 15. Další podstatnou změnou prošly identifikační otázky č. 26 

a 27. Obě otázky byly prvotně určeny pouze pro exportující firmy a firmy zabývající se 

importem byly opomenuty.  

Po konzultaci dotazníku se zadavatelem výzkumu byly do šetření přidány ještě otázky 

č. 20 a 21 týkající se nové destinace realizované z ostravského letiště a frekvence jejího 

vyuţití. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, dotazování probíhalo v období února 2012. V prŧvodním 

dopise, který byl vybraným firmám zaslán dne 15.2.2012, bylo jasně uvedeno, ţe nejzazší 

termín pro vyplnění dotazníku je středa 29.2.2012.  

Z 300 oslovených firem se na výzkumu nakonec podílelo 68 firem, které se rozhodly 

dotazník vyplnit. Nejvíce dotazníkŧ bylo dle očekávání vyplněno během prvních dvou dnŧ po 

obdrţení prŧvodního dopisu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe po zaslání prŧvodního dopisu 

reagovalo na písemnou výzvu pouze 54 firem, bylo rozhodnuto zaslat všem osloveným 

firmám ještě jeden e-mail s prosbou o spolupráci. Vzor tohoto e-mailu je součástí přílohy č. 3. 

Po odeslání druhé výzvy se počet zúčastněných firem rozrostl o dalších 14, na konečnou 

hodnotu 68 zúčastněných respondentŧ. Statistika zachycující prŧběh vyplňování dotazníku je 

zobrazena níţe na obrázku č. 4-1.  

Obrázek 4-1: Statistika počtu respondentů v jednotlivých dnech výzkumu 
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4.2.2 Způsob analýzy výsledků 

Primární data získaná výzkumem byla upravena v programu Microsoft Excel tak, aby 

je bylo moţné exportovat do statistického softwaru SPSS. Počítačový software SPSS byl poté 

vyuţit ve všech krocích analýzy dat. Veškeré výstupy, které jsou součástí práce, pocházejí 

z tohoto počítačového programu. 
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5 Analýza poptávky firem 

Po uskutečnění dotazníkového šetření byla získaná data přenesena do statistického 

programu SPSS, pomocí kterého byly analyzovány výsledky výzkumu. Veškeré níţe pouţité 

výstupy pocházejí z tohoto statistického programu. 

5.1 Identifikační údaje respondentů 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 4 Metodika zpracování dat, výzkumu se zúčastnilo 

68 respondentŧ z B2B trhu z Olomouckého kraje. Respondenty lze pomocí základních 

filtračních otázek diferencovat do 5 rŧzných kategorií. V níţe uvedené analýze dat byli 

respondenti tříděni dle oboru činnosti, velikosti, sídla a role zahraničního obchodu 

v podnikatelských aktivitách firmy. 

5.1.1 Třídění respondentů dle oboru činnosti 

Respondenti se dle oborŧ činnosti rozdělili do 7 základních kategorií. Jednalo se 

o zemědělství, prŧmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, 

ubytování, stravování a pohostinství, sluţby spojené s cestovním ruchem, veřejná správa 

a obrana a ostatní činnosti. Nejzastoupenější kategorií ve výzkumu byl obor prŧmyslu, ze 

kterého se výzkumu účastnilo téměř 50% všech respondentŧ (32 firem). Za prŧmyslem se 

umístil obor velkoobchodu a maloobchodu s ¼ dotázaných, následovaný ostatními činnostmi 

a stavebnictvím. Nejméně se podařilo oslovit firmy z oborŧ ubytování, stravování 

a pohostinství a dopravy a skladování. Tento fakt je dán skutečností, ţe nebyly oslovovány 

cestovní kanceláře a další přímí účastníci cestovního ruchu. Tabulka 5-1 zobrazuje podíl 

jednotlivých odvětví na zkoumaném vzorku respondentŧ. 

Tabulka 5-1: Rozloţení respondentů dle oboru činnosti 

Obor činností respondentů 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Zemědělství, lesnictví a rybářství 4 5,9 5,9 5,9 

průmysl 32 47,1 47,1 52,9 

stavebnictví 6 8,8 8,8 61,8 

velkoobchod a maloobchod 17 25,0 25,0 86,8 

doprava a skladování 1 1,5 1,5 88,2 

ubytování, stravování a pohostinství 1 1,5 1,5 89,7 

ostatní činnosti 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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5.1.2  Třídění respondentů dle velikosti firmy 

Dalším dělením respondentŧ bylo třídění dle velikosti firmy v závislosti na počtu 

zaměstnaných pracovníkŧ. Firmy byly dle počtu zaměstnancŧ rozděleny do 4 kategorií, 

z nichţ 3 byly zastoupeny téměř ve stejném poměru cca 30%. Jednalo se o firmy o velikosti 

1-19 zaměstnancŧ, 20-99 zaměstnancŧ a 100-499 zaměstnancŧ. Z kategorie největších firem 

s 500 a více zaměstnanci se výzkumu účastnily pouze 4 firmy, coţ v procentuálním vyjádření 

znamenalo cca 6% podíl. Celkové rozloţení firem dle velikosti zobrazuje tabulka 5-2. 

Tabulka 5-2: Rozloţení respondentů dle velikosti firmy 

Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 19 zaměstnanců 21 30,9 30,9 30,9 

20 - 99 zaměstnanců 22 32,4 32,4 63,2 

100 - 499 zaměstnanců 21 30,9 30,9 94,1 

500 a více zaměstnanců 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

5.1.3 Třídění respondentů dle sídla firmy 

Neméně dŧleţitým filtračním znakem pro vyhodnocení výzkumu bylo sídlo oslovené 

společnosti. Olomoucký kraj byl pro tento účel rozdělen dle okresŧ do 5 kategorií. Jednalo se 

o geografické oblasti Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník. Dle očekávání byl 

nejvíce zastoupen Olomoucký okres s více neţ 47% účastí. Naopak nejméně byl při výzkumu 

zastoupen okres Prostějov, ze kterého se dotazování zúčastnilo pouze 6 firem (8,8%). Přesné 

zastoupení jednotlivých okresŧ na výzkumu ukazuje tabulka 5-3. 

Tabulka 5-3: Rozloţení respondentů dle sídla společnosti 

Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu Olomouckého kraje 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Olomouc 32 47,1 47,1 47,1 

Přerov 15 22,1 22,1 69,1 

Prostějov 6 8,8 8,8 77,9 

Šumperk 8 11,8 11,8 89,7 

Jeseník 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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5.1.4 Třídění respondentů dle základních charakteristik zahraničního obchodu 

Posledními třídícími faktory, které byly ve výzkumu pouţity, bylo třídění dle podílu 

zahraničního obchodu na celkových obchodních aktivitách firmy a dle destinace, do které 

hlavní zahraniční aktivity firmy směřují. Výzkumu se v největší míře účastnily firmy, jejichţ 

zahraniční aktivity nepřesahují 20% z celku, a které realizují zahraniční obchod především se 

Střední Evropou. Zvláštností je, ţe počet firem, které se zabývají zahraničním obchodem 

z více neţ 80% bylo 13,2% (9), coţ je vzhledem k celkovému počtu dotázaných poměrně 

vysoké číslo. Celkové rozloţení respondentŧ dle podílu zahraničního obchodu a destinace, ve 

které je zahraniční obchod firem realizován, zobrazují tabulky 5-4 a 5-5. 

Tabulka 5-4: Rozdělení respondentů dle podílu zahraničního obchodu na celkových aktivitách firmy 

Podíl zahraničního obchodu na celkových obchodních aktivitách 

respondentů 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid do 20% 25 36,8 36,8 36,8 

21 - 40% 14 20,6 20,6 57,4 

41 - 60% 12 17,6 17,6 75,0 

61 - 80% 8 11,8 11,8 86,8 

nad 80% 9 13,2 13,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Tabulka 5-5: Rozdělení respondentů dle destinace, do nichţ směřují zahraniční obchodní aktivity firmy 

Destinace, do kterých směřují obchodní operace respondentů 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Střední Evropa 32 47,1 47,1 47,1 

Severní Evropa 1 1,5 1,5 48,5 

Západní Evropa 17 25,0 25,0 73,5 

Jižní Evropa 1 1,5 1,5 75,0 

Východní Evropa 11 16,2 16,2 91,2 

Asie 5 7,4 7,4 98,5 

jinde 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Pro prozkoumání vztahu mezi podílem zahraničního obchodu a destinace, do které 

zahraniční aktivity firem směřují, byl vyuţit Pearsonŧv Chi-Square test pro posouzení 

závislosti mezi oběma faktory. Z provedeného testování vyplynulo, ţe mezi zkoumanými 
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faktory neexistuje ţádná závislost a nelze tedy jasně definovat, zda firmy s určitým vývozním 

podílem směřují své zahraniční aktivity do konkrétního geografického území. Výsledek testu 

zobrazuje tabulka 1, která je součástí přílohy č. 7. 

 

Z rozboru základních identifikačních údajŧ respondentŧ je patrné, ţe výzkumu se 

účastnily především firmy z odvětví prŧmyslu. Pro Letiště Leoše Janáčka je dŧleţité, ţe se 

výzkumu zúčastnily firmy, které se výrazně zabývají zahraničními operacemi a jsou tedy 

potenciálními zákazníky v sektoru letecké dopravy. Pro třídění dat 2. stupně byly v analýze 

uváděny primárně první tři identifikační znaky, kterými jsou obor činnosti, velikost a sídlo 

firmy. Charakteristika týkající se zahraničního obchodu byla vyuţita pouze v případě, ţe 

vykazovala určité zvláštnosti. 

5.1.5 Testování normality rozloţení souboru 

Aby bylo moţno uskutečnit testování pomocí statistického programu SPSS, bylo 

prvním krokem analýzy ověření normality rozloţení datového souboru. Pro tyto účely bylo 

vyuţito Jednovýběrového Kolmogorov-Smirnovova testu o teoretickém rozdělení. Výsledkem 

tohoto testu bylo zjištění, ţe soubor má normální rozloţení a je tedy moţno vyuţít 

parametrické testy pro zkoumání prŧměrŧ. Výsledek testu zobrazuje tabulka 2, která je 

součástí přílohy č. 7. 

5.1.6 Testování závislosti identifikačních údajů mezi sebou 

Aby bylo moţné prozkoumat, zda mezi definovanými identifikačními údaji existuje 

lineární závislost, bylo pro tento případ vyuţito testování korelace pomocí Spearmanova 

koeficientu pro testování ordinálních proměnných. Z výsledkŧ korelace je patrné, ţe pozitivní 

lineární závislost existuje mezi faktory velikost firmy a podíl zahraničního obchodu. To 

znamená, ţe čím větší je velikost firmy, tím vyšší je míra jejích zahraničních aktivit. Naopak 

faktory, které vykazují vysokou nepřímou lineární závislost, jsou obor činností a velikost 

firmy. Tabulka 3 zobrazující výsledky korelačního testování je součástí přílohy č. 7.  

5.2 Vyuţití letecké dopravy při podnikatelské činnosti respondentů 

Stěţejní částí výzkumu bylo zmapování současného vyuţití letecké dopravy při hlavní 

podnikatelské činnosti oslovených firem. Otázky směřující k respondentŧm se týkaly typu 

dopravy, který ke své podnikatelské činnosti vyuţívají, vyuţití letecké dopravy, její frekvence 

a účelu, za jakým je letecká doprava oslovenými respondenty vyuţívána.  
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5.2.1 Celkové vyuţití dopravy v podnikání 

První část výzkumu byla zaměřena na zkoumání typu dopravy, který jednotliví 

respondenti ke své podnikatelské činnosti prioritně vyuţívají. Z analýzy dat vyplynulo, ţe 

drtivá většina dotázaných vyuţívá ke svému podnikání primárně silniční dopravu. Tento 

zpŧsob označilo v dotazníku více neţ 82% všech dotázaných. Dále následovala doprava 

kombinovaná s necelými 15% a dopravy ţelezniční a letecká, které byly označeny pouze 

jedenkrát. Kompletní výsledky zobrazuje tabulka 5-6. 

Tabulka 5-6: Typy dopravy vyuţívané respondenty při podnikání 

Jaký druh dopravy využíváte primárně při své podnikatelské činnosti? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid silniční doprava 56 82,4 82,4 82,4 

železniční doprava 1 1,5 1,5 83,8 

letecká doprava 1 1,5 1,5 85,3 

kombinovaná doprava 10 14,7 14,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Další část analýzy dat byla zaměřena na odhalení závislostí mezi základními 

identifikačními údaji respondentŧ a vyuţívaným typem dopravy. Pro tuto analýzu byl vyuţit 

Pearsonŧv Chi-Square test, jehoţ kompletní výsledky jsou součástí tabulek 4, 5 a 6 v příloze 

č. 7. Testování závislosti mezi oborem činnosti firmy a vyuţívaným typem dopravy ukázalo, 

ţe mezi odpověďmi a oborem činnosti lze na 95% intervalu spolehlivosti nalézt závislost. Pro 

přesné určení charakteristik, mezi kterými závislost existuje, byla vyuţita tabulka 

adjustovaných reziduí, která je zobrazena níţe pod číslem 5-7. Z kontingenční tabulky 

adjustovaných reziduí je zřejmé, ţe závislosti existují mezi zemědělstvím a kombinovanou 

dopravou, kde byly naměřené hodnoty vyšší neţ očekávané a mezi dopravou v oblasti 

ubytování, kde u silniční dopravy byly naměřené hodnoty niţší neţ očekávané a u ţelezniční 

naopak vyšší.  
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Tabulka 5-7: KT adjustovaných reziduí k Chi-Square testu 

 

Pouţitím Personova Chi-Square testu pro zhodnocení závislosti mezi druhem dopravy 

a okresem, ve kterém firma pŧsobí, vyšlo najevo, ţe mezi zkoumanými faktory ţádná 

závislost neexistuje. Stejně je tomu také u faktorŧ typ dopravy a velikost firmy.  

Z pohledu zadavatele však byla mnohem dŧleţitější otázka týkající se vyuţívání 

letecké dopravy. Skutečnost, ţe respondenti označili jako primárně vyuţívaný druh dopravy 

dopravu silniční, ještě neznamená, ţe nejsou skutečnými či potenciálními zákazníky letiště.  

5.2.2 Vyuţití letecké dopravy v podnikání 

Z 68 zúčastněných respondentŧ vyuţívá při své podnikatelské činnosti leteckou 

dopravu celkem 66,2% (45 ze 68). Vzorek respondentŧ, který byl pro výzkum klíčový, tedy 

nebyl příliš velký, avšak i přesto dokázal nastínit chování firem v Olomouckém kraji.  

Výsledky Pearsonova Chi-Square testu závislosti dokazují, ţe mezi vyuţitím letecké 

dopravy a jednotlivými identifikačními údaji neexistuje ţádná závislost. Výsledky tohoto 

testu jsou součástí tabulek 7 aţ 9, zobrazených v příloze č. 7. 

Z analýzy jednotlivých charakteristik lze konstatovat, ţe leteckou dopravu vyuţívají 

převáţně firmy z oblasti dopravy a skladování, zemědělství a prŧmyslu. Z geografického 

hlediska lze říci, ţe největší počet firem vyuţívajících leteckou dopravu sídlí v okresech 

Prostějov a Šumperk. Naopak nejméně firem vyuţívajících leteckou dopravu sídlí v okrese 

Jeseník. Ze 7 dotázaných na tuto otázku záporně odpověděli 4 (57,1%). Při zkoumání 

vyuţití  letecké dopravy z hlediska velikosti firmy je moţno spatřovat jiţ výše zmíněnou 

závislost mezi velikostí firmy a mírou zahraničního obchodu. Trend rostoucího zahraničního 

obchodu spolu s rŧstem firmy se potvrzuje také při vyuţití letecké dopravy v rámci 

podnikatelské činnosti. I zde platí, ţe čím větší firma je, tím častěji se stává zákazníkem 

Statistics=Adjusted Residual 

 

Prioritně využívaná doprava 

silniční 

doprava 

železniční 

doprava 

letecká 

doprava 

kombinovaná 

doprava 

Obor činností 

respondentů 

zemědělství, lesnictví a rybářství -1,7 -,3 -,3 2,1 

průmysl 1,7 -,9 1,1 -1,9 

stavebnictví 1,2 -,3 -,3 -1,1 

velkoobchod a maloobchod -,7 -,6 -,6 1,2 

doprava a skladování ,5 -,1 -,1 -,4 

ubytování, stravování a pohostinství -2,2 8,2 -,1 -,4 

ostatní činnosti -,8 -,3 -,3 1,1 
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letiště. Tuto skutečnost dokazuje tabulka 5-8, zobrazující rozloţení jednotlivých odpovědí dle 

velikosti firmy. Kompletní údaje o rozloţení odpovědí dle zbývajících identifikačních kritérií 

jsou součástí tabulek 10 a 11 přílohy č. 7. 

Tabulka 5-8:Vyuţití letecké dopravy dle velikosti firmy 

Statistics=% within Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 
Využití letecké dopravy při podnikatelské činnosti 

Total ano ne 

Velikost firmy dle počtu 

zaměstnanců 

1 - 19 zaměstnanců 52,4% 47,6% 100,0% 

20 - 99 zaměstnanců 63,6% 36,4% 100,0% 

100 - 499 zaměstnanců 76,2% 23,8% 100,0% 

500 a více zaměstnanců 100,0% ,0% 100,0% 

Total 66,2% 33,8% 100,0% 

 

5.2.3 Frekvence a účel vyuţití letecké dopravy 

Při monitorování současného vyuţití letecké dopravy firmami je nutno se zaměřit také 

na frekvenci tohoto vyuţití a získat tak přehled o četnosti, s jakou firmy vyuţívají nabídky 

letišť. Na tuto sekci otázek jiţ odpovídalo pouze 45 firem, které vyuţívají leteckou dopravu. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe většina firem poptává letecké sluţby několikrát ročně. Tuto 

moţnost zvolilo celkem cca 42% respondentŧ. Pro zadavatele jsou významné také odpovědi, 

ve kterých firmy uvedly, ţe leteckou dopravu vyuţívají 1x měsíčně nebo častěji. Jedná se o 

deset dotázaných firem, coţ představuje 22,2% z celkového počtu. Kompletní přehled 

odpovědí je zobrazen na obrázku 5-1.  

Obrázek 5-1: Frekvence vyuţití letecké dopravy 
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Při hodnocení frekvence dopravy dle třídění 2. stupně bylo nejprve provedeno 

testování závislosti mezi jednotlivými faktory. Výsledky testu ukázaly, ţe mezi zkoumanými 

faktory neexistuje ţádná závislost. Aby bylo moţno sledovat výjimky a odlišnosti v získaných 

datech, zhodnotila autorka veškeré výsledky testu co nejpodrobněji dle svého uváţení. 

Z hlediska oboru činnosti neexistují při frekvenci vyuţití letecké dopravy ţádné specifické 

zvláštnosti. Pouze lze konstatovat, ţe 20% prŧmyslových podnikŧ označilo moţnost 

častějšího vyuţití neţ 1x měsíčně. Z hlediska velikosti firmy lze říci, ţe velké firmy nad 500 

zaměstnancŧ vyuţívají leteckou dopravu několikrát ročně nebo častěji. Ani jedna z těchto 

největších firem neoznačila niţší frekvenci vyuţití. Jak jiţ bylo zmiňováno výše, také zde je 

patrný trend přímé závislosti, kdy se nárŧst počtu pracovních míst promítá ve frekvenci 

vyuţití letecké dopravy. Testování však závislost nepotvrdilo, takţe nelze hovořit o jasně 

platné skutečnosti. Také z geografického hlediska sídla firmy nelze vypozorovat ţádnou 

specifickou odlišnost ani tendenci k určitému chování. Kontingenční tabulky č. 12 aţ 14 

s přesnými údaji jsou součástí přílohy č.7. 

Nejen frekvence vyuţití letecké dopravy, ale také její periodicita a pravidelnost je pro 

provozovatele letišť velmi dŧleţitá. V tomto případě je jasně patrné, ţe pouze jeden 

respondent vyuţívá leteckou dopravu pravidelně. Zbytek dotázaných (97,8%) vyuţívá 

leteckou dopravu nepravidelně a uzpŧsobuje její poptávku potřebám firmy. Pro letiště je 

velmi těţké odhadnout směr zájmu firem a vedení je tak nuceno svou nabídku neustále 

přizpŧsobovat aktuální poptávce. Charakter letecké dopravy a její vyuţívání je pro české 

firmy stále otázkou občasného vyuţití, a její zařazení do pravidelného provozu je patrně 

otázka delšího časového období.  Konkrétní údaje o frekvenci vyuţití letecké dopravy 

zobrazuje tabulka 5-9. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, pravidelně vyuţívá leteckou dopravu pouze jediný 

respondent. Z údajŧ lze vypozorovat, ţe se jedná o prŧmyslovou společnost, sídlící v 

Prostějově, zaměstnávající od 100 do 499 zaměstnancŧ s podílem ZO mezi 61 a 80 %.  

Tabulka 5-9: Frekvence vyuţití letecké dopravy z hlediska pravidelnosti 

Frekvence využití letecké dopravy z hlediska pravidelnosti 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nepravidelně, dle potřeby 44 64,7 97,8 97,8 

pravidelně 1 1,5 2,2 100,0 

Total 45 66,2 100,0  

Missing 0 23 33,8   

Total 68 100,0   
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Pro tvorbu nabídky letiště je nutno sledovat poptávku také z hlediska destinace, do 

které firmy směřují své cesty. Pro základní orientaci byly destinace v rámci výzkumu 

rozděleny na země v rámci Evropy a mimo Evropu. Svou polohou v srdci Evropy Česká 

republika téměř vybízí firmy, aby spolupracovaly s okolními evropskými zeměmi, coţ 

potvrzuje také skutečnost, ţe leteckou dopravu vyuţívají firmy nejčastěji k letŧm do 

evropských destinací (celkem 66,7% dotázaných). Nezanedbatelná je však také hodnota, která 

udává vyuţití letecké dopravy k letŧm mimo evropský kontinent. Celkem tuto moţnost 

označilo 14 respondentŧ, coţ je cca 30%. Pouze jeden zástupce oslovených firem uvedl, ţe 

leteckou dopravu pouţívá nejčastěji pro vnitrostátní přepravu. Přesné údaje o preferovaných 

destinacích udává tabulka 5-10. 

Tabulka 5-10: Směr vyuţití letecké dopravy 

Nejčastější využití letecké dopravy z geografického hlediska 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid v rámci České republiky 1 1,5 2,2 2,2 

v rámci Evropy 30 44,1 66,7 68,9 

mimo Evropu 14 20,6 31,1 100,0 

Total 45 66,2 100,0  

Missing 0 23 33,8   

Total 68 100,0   

 

Vyuţití letecké dopravy dle polohy cílového letiště lze v rámci jednotlivých kategorií 

daných identifikačními otázkami definovat takto. Leteckou dopravu mimo Evropu nejčastěji 

vyuţívají společnosti z oboru prŧmyslu, z nichţ tento druh dopravy realizuje celých 24%.  

Následuje odvětví obchodu, kde mimoevropské lety vyuţívá 40% z oslovených. Lety mimo 

Evropu vyuţívají také malé firmy s počtem zaměstnancŧ do 19 osob a střední firmy 

zaměstnávající od 100 do 499 pracovníkŧ. Zaměřením se na sídlo společnosti lze vypátrat, ţe 

z pěti firem z prostějovského okresu vyuţívají mimo evropské lety čtyři společnosti, tedy 

celých 80%. Celkově lze říci, ţe prim hrají evropské lety a to napříč odvětvími, okresy i rŧzně 

velkými firmami. Přesné údaje lze nalézt v příloze v částech 15 aţ 17. 

Znalost chování firem v oblasti vyuţívání letecké dopravy je beze sporu klíčovou 

otázkou, kterou se musí letiště zabývat. Není však jedinou. Také účel, za kterým firmy 

poptávají letecké sluţby, je podstatný. Z výzkumu vyplývá, ţe firmy vyuţívají leteckou 

dopravu nejčastěji pro sluţební cesty zaměstnancŧ (37,8%) a přepravu vrcholového vedení 
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společnosti (33,8%). Naopak nejméně je letecká doprava vyuţívána pro přepravu strojŧ a 

zařízení. Přesné údaje o četnosti jednotlivých odpovědí zobrazuje tabulka 5-11. 

Tabulka 5-11: Třídění vyuţití letecké přepravy dle účelu jeho pouţití 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Přeprava materiálu, polotovarů a zboží 20 27,0% 44,4% 

Přeprava strojů a zařízení 1 1,4% 2,2% 

Přeprava zaměstnanců v rámci služebních cest 28 37,8% 62,2% 

Přeprava vrcholového managementu 25 33,8% 55,6% 

Total 74 100,0% 164,4% 

 

Z výše uvedených údajŧ je patrné, ţe firmy poptávají především osobní leteckou 

přepravu. Z více neţ 70% je totiţ poptávána letecká doprava za účelem přepravy zaměstnancŧ 

nebo vedení firmy. Na přepravu materiálu a zboţí poté zbývá přibliţně 30% podíl, z čehoţ je 

patrné, ţe letiště by se mělo soustředit zejména na zajištění osobní přepravy. 

Přepravu materiálu, polotovarŧ a zboţí nejčastěji vyuţívají firmy z oblasti prŧmyslu 

s velikostí 100-499 zaměstnancŧ z Olomoucka. Jediným respondentem, který vyuţil přepravu 

strojŧ, byla prŧmyslová firma z Přerovska zaměstnávající 100-499 osob. Také přepravu 

zaměstnancŧ a vedení firmy vyuţívají nejčastěji prŧmyslové podniky. Své zaměstnance 

a vrcholové vedení posílají letecky do zahraniční také menší firmy o velikosti 20-99 

zaměstnancŧ (přeprava zaměstnancŧ činila 71,4% a přeprava vrcholového managementu 

35,7%). Zajímavostí je, ţe přepravu manaţerŧ nejčastěji vyhledávají firmy s podílem 

zahraničních aktivit do 20%. Veškerá data jsou uvedena v tabulkách 18 aţ 21 v příloze č. 7.  

5.2.4 Preference mezinárodních letišť 

Další část výzkumu mapovala priority a preference v oblasti výběru letiště, na které 

jednotlivé firmy směřují své poţadavky. Vzhledem ke geografické poloze Olomouckého kraje 

bylo ve výzkumu zmíněno také rakouské letiště ve Vídni. Z výzkumu vyplynulo, ţe poptávka 

firem nejčastěji směřuje na praţské letiště Ruzyně, na které se prioritně vydává téměř 58% 

dotázaných. Na druhém místě se umístilo vídeňské letiště s téměř 27% a dále letiště Brno-

Tuřany s 9%. Letiště Leoše Janáčka v Ostravě označily za svou prioritu pouze dvě firmy, coţ 

je vzhledem ke vzdálenosti a dostupnosti letiště z Olomouckého kraje velmi málo. Umístění 

praţského a vídeňského letiště na prvních dvou pozicích je vzhledem k nabídce, kterou 

poskytují a dobré dopravní dostupnosti pochopitelné. Jak jiţ bylo zmíněno výše, je 
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skutečnost, ţe si ostravské letiště vybraly pouze dvě firmy, velmi nepříznivá. Rekapitulaci 

podílŧ jednotlivých odpovědí zobrazuje obrázek 5-2. 

Obrázek 5-2: Preference mezinárodních letišť firmami z Olomouckého kraje 

 
 

Testováním závislosti preference letiště vzhledem k identifikačním otázkám byla 

zjištěna závislost mezi preferencí letiště a oborem činnosti, ve kterém firma pŧsobí. 

Z testování adjustovaných reziduí vyšlo najevo, ţe odpovědi firem z oboru zemědělství 

týkající se Letiště Leoše Janáčka, neodpovídaly očekávaným hodnotám a pozitivně předčily 

očekávání určená teoretickým rozdělením souboru. Zvláštností je, ţe jediní dva respondenti, 

kteří směřují své poţadavky primárně na ostravské letiště, pocházejí právě z oboru 

zemědělství. Další odlišnost vykázalo testování u oboru stavebnictví v kombinaci s letištěm 

v Brně. Vzhledem k rozloţení vzorku se neočekávalo, ţe někdo z tohoto oboru zvolí právě 

toto letiště. Výsledky testování a tabulka s výslednými adjustovanými rezidui je součástí 

tabulek 22 a 23 v příloze č. 7. Zajímavé také je, ţe obě tyto zemědělské firmy sídlí v okrese 

Přerov a zaměstnávají 100-499 zaměstnancŧ. Praţské letiště Ruzyně je nejpreferovanější 

letiště u všech firem bez návaznosti na sídlo podnikání. Za určité specifikum lze povaţovat 

skutečnost, ţe vídeňské letiště je nejvyuţívanějším v rámci firem z šumperského okresu. 

Největší firmy a nejmenší firmy z kraje rozdělují své poţadavky rovnoměrně mezi letiště 

v Praze a ve Vídni. Letiště v Praze a ve Vídni jsou nejvyuţívanější také společnostmi se 

zahraničními aktivitami nad 61 %. Veškeré výsledky jsou opět součástí přílohy č. 7. 

5.2.5 Důleţitost jednotlivých charakteristik při výběru letiště 

Odpověď na otázku, z jakého dŧvodu si firmy jednotlivá letiště vybírají, lze nalézt 

v hodnocení faktorŧ, které jednotlivé firmy povaţují při výběru vhodného letiště za 
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rozhodující. Z obrázku 5-3 je patrné, ţe nejdŧleţitějšími faktory při výběru letiště jsou 

dopravní dostupnost a nabídka mezinárodních letŧ. Naopak nejméně dŧleţitým faktorem je 

pro firmy nabídka vnitrostátních letŧ. Z charakteru ostravského letiště, který je podrobně 

popsán v kapitole 2 Charakteristika Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, lze usuzovat, ţe právě 

nedostatek mezinárodních letŧ by mohl být hlavním dŧvodem, proč firmy sluţby tohoto 

letiště vyuţívají pouze okrajově. Dopravní dostupnost letiště je z Olomouckého kraje 

výhodná, avšak tento kraj je svou polohou značně zvýhodněn také u ostatních letišť a při 

výběru letiště je velmi flexibilní.  

Obrázek 5-3: Srovnání průměrných hodnot faktorů hodnocených dle jejich důleţitosti při výběru letiště 

 
Přehledná tabulka 27 zobrazující přesné prŧměrné hodnoty jednotlivých faktorŧ je 

součástí přílohy č. 7. Dalším zpŧsobem, jakým je moţno prozkoumat hodnocení dŧleţitosti 

jednotlivých faktorŧ respondenty, je vyuţitím Jednovýběrového T-Testu. Pomocí tohoto 

statistického testu lze získat otázku na odpověď, zda byly faktory hodnoceny prŧměrně či 

nikoli. Tabulka 27 zachycující zkoumání hodnocení faktorŧ pomocí Jednovýběrového T-

Testu je součástí přílohy č. 7. Z výsledkŧ testu je patrné, ţe prŧměry se u všech hodnocených 

kritérií rovnaly, z čehoţ vyplývá, ţe odpovědi respondentŧ se lišily. Při zkoumání odchylky 

od prŧměru lze říci, ţe pouze jeden faktor byl hodnocen podprŧměrně. Jedná se o nabídku 

vnitrostátních letŧ, která je pro respondenty nejméně dŧleţitá. Všechny ostatní faktory byly 

respondenty hodnoceny nadprŧměrně, takţe jsou pro ně dŧleţité. 
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Údaje, které byly zjištěny srovnáním prŧměrŧ v datové baterii, byly posléze 

porovnány s odpověďmi firem, které mohly dŧvod preference konkrétního letiště vyjádřit 

v otevřené otázce č. 8. Z analýzy této otázky jasně vyplynulo, ţe nečastější dŧvod preference 

určitého letiště je širší nabídka mezinárodních letŧ, neţ je tomu u jiných letišť v souvislosti 

s dobrou dopravní dostupností. Výsledky datové matice tedy skutečně korespondují se zájmy 

firem a jsou proto dŧleţitým vodítkem pro zlepšení, které mŧţe ostravské letiště zvaţovat. 

Výsledky otevřené otázky zobrazuje obrázek 5-4. 

Obrázek 5-4: Nejčastější důvody, které vedou firmy k výběru cílového letiště 

 
 

Aby bylo moţné zjistit, zda mají identifikační údaje vliv na hodnocení dŧleţitosti 

jednotlivých faktorŧ, bylo pro kaţdou identifikační otázku provedeno testování pomocí testu 

ANOVA. Z výsledku testování vyplynulo, ţe ţádný z hodnocených faktorŧ nebyl ničím 

specifický a respondenti hodnotili veškeré faktory prŧměrně a identifikační údaje neměly vliv 

na hodnocení. Výsledky testování jednotlivých identifikačních údajŧ jsou součástí tabulek 28 

aţ 30 v příloze č. 7.  

5.3 Letiště Leoše Janáčka v Ostravě 

Nejdŧleţitější částí výzkumu bylo zjištění mínění respondentŧ o Letišti Leoše Janáčka 

v Ostravě, frekvence a účel jeho vyuţití. Ze zúčastněných respondentŧ vyuţilo ostravské 

letiště pouze 13 firem. Vzhledem k tomu, ţe je to méně neţ 30% zúčastněných, je tento údaj 
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pro letiště velmi dŧleţitý. Většina zúčastněných firem totiţ letiště nikdy nevyuţila, coţ určitě 

není dobrá zpráva. 

Testování závislosti frekvence vyuţití a identifikačních otázek nepřineslo ţádnou 

významnou závislost. Závěry, které lze vyvodit, pochází tedy pouze z vlastního uváţení 

autorky. Ostravské letiště v minulosti vyuţily firmy z oboru zemědělství, prŧmyslu 

a ostatních činností. Z více neţ 50% se jednalo o firmy zaměstnávající 100-499 zaměstnancŧ. 

Více neţ 50% uţivatelŧ pocházelo z olomouckého okresu a naopak z okresu Jeseník nevyuţil 

ostravské letiště ani jeden respondent.  

5.3.1 Struktura uţivatelů ostravského letiště 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, ostravské letiště v minulosti vyuţilo pouze třináct 

respondentŧ (28,9%). Nejvíce uţivatelŧ pocházelo kupodivu z oboru zemědělství. Naopak 

z oborŧ stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a dopravy a skladování nevyuţil 

ostravské letiště ani jeden respondent. Z hlediska velikosti firmy jsou nejčastějšími uţivateli 

letiště firmy nad 100 zaměstnancŧ. Geografické hledisko při zkoumání uţivatelŧ letiště 

ukázalo, ţe nejvíce uţivatelŧ pochází z přerovského okresu a naopak z Jesenicka nevyuţila 

sluţeb letiště ţádná firma. Absolutní údaje jednotlivých odpovědí zobrazují tabulky 32 aţ 34, 

které jsou součástí přílohy č. 7.  

5.3.2 Frekvence, účel a směr vyuţití ostravského letiště 

Pro letiště je dobrou zprávou, ţe téměř 70% z uţivatelŧ vyuţilo sluţby letiště více neţ 

jednou. Přesněji devět respondentŧ uvedlo, ţe letiště vyuţilo 2-5x a čtyři respondenti vyuţili 

letiště pouze jednou. Přesná data jsou součástí tabulky 35, uvedené v příloze č. 7.  

Respondenti z oboru zemědělství vyuţili letiště 2-5x stejně jako většina respondentŧ 

z řad prŧmyslových podnikŧ. Moţnost 2-5x v dotazníku označilo více neţ 70% firem 

zaměstnávajících 100-499 zaměstnancŧ. Sídlo firmy nehrálo v této oblasti ţádnou roli. 

Kompletní data jsou uvedeny v tabulkách 36 aţ 38, které jsou součástí přílohy č. 7. 

Cesty z ostravského letiště téměř ze 70% směřovaly do zemí Evropy. Leteckou 

dopravu pro přepravu v rámci České republiky vyuţili dva respondenti, stejně jako dopravu 

mimo Evropu. Toto rozvrţení zobrazuje obrázek 5-5.  
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Obrázek 5-5: Směr vyuţití ostravského letiště 

 
 

Vnitrostátní přepravu vyuţily dvě firmy s podílem obchodních aktivit větším neţ 80%, 

zaměstnávající 100-499 zaměstnancŧ z oblasti prŧmyslu. Lety v rámci Evropy vyuţívají 

nejčastěji prŧmyslové podniky, podniky zaměstnávající 100-499 zaměstnancŧ a podniky se 

sídlem v olomouckém okrese. Lety mimo Evropu vyuţil jeden respondent z oboru 

zemědělství a jeden z prŧmyslu, rozloţení lidských sil i sídla je však rozdílné a není zde proto 

moţno hledat jakoukoli souvislost. Rozloţení geografického vyuţití ostravského letiště dle 

identifikačních znakŧ obsahují tabulky 39 aţ 41 přílohy č. 7. 

Z hlediska účelu vyuţití bylo letiště nejčastěji vyhledáváno pro sluţební cesty 

zaměstnancŧ (celkem 6x) a pro přepravu vedení (4x). Tři respondenti vyuţili ostravské letiště 

k přepravě materiálu. Přeprava strojŧ dosud nebyla vyuţita ţádným respondentem, avšak tři 

respondenti vyuţili ostravské letiště pro své soukromé cesty do zahraničí. Tyto skutečnosti 

zachycuje tabulka 5-12.  

Tabulka 5-12: Účel vyuţití ostravského letiště 

 
Responses 

Percent of Cases N 

Přeprava materiálu, polotovarů a zboží 3 23,1% 

Přeprava zaměstnanců v rámci služebních cest 6 46,2% 

Přeprava vrcholového managementu 4 30,8% 

Soukromá přeprava 3 23,1% 

Total 16 123,1% 

 

Přepravu materiálu a zboţí z ostravského letiště vyuţily firmy z oboru zemědělství 

a prŧmyslu. Ostatní charakteristiky byly zastoupeny vţdy jednou, takţe pro bliţší zkoumání 
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nemají význam. Osobní přepravu zaměstnancŧ a vedení vyuţily nejvíce prŧmyslové podniky. 

Nejvíce zastoupeny v osobní přepravě byly také firmy zaměstnávající 100-499 zaměstnancŧ.  

Firmy z olomouckého okresu ostravské letiště vyuţily nejčastěji pro přepravu zaměstnancŧ. 

Oproti tomu přepravu vrcholového vedení vyuţily nejčetněji firmy z Přerovska. Při zkoumání 

charakteristik soukromé přepravy nebyly zjištěny ţádné diference ani odlišnosti. Přesné 

zkoumání účelu vyuţití ostravského letiště dle identifikačních otázek zobrazují tabulky 42 aţ 

44 zobrazené v příloze č. 7. 

5.3.3 Spokojenost s ostravským letištěm 

Ze 13 respondentŧ, kteří v minulosti ostravské letiště vyuţili, jich na otázku celkové 

spokojenosti se sluţbami letiště odpovědělo kladně celkem deset a tři respondenti zaujali 

k otázce neutrální postoj. Skutečnost, ţe pět respondentŧ je se sluţbami letiště velmi 

spokojeno a dalších pět je spokojeno, je příznivá. Pokud se firmy rozhodnou sluţby letiště 

vyuţít, lze předpokládat, ţe budou spokojeny. Rozloţení odpovědí zobrazuje tabulka  5-13.  

Tabulka 5-13: Spokojenost s ostravským letištěm 

Spokojenost s ostravským letištěm 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velmi spokojeni 5 38,5 38,5 

spokojeni 5 38,5 76,9 

neutrální 3 23,1 100,0 

Total 13 100,0  

 

Další část týkající se spokojenosti obsahovala dotazy na konkrétní charakteristiky 

letiště tak, aby je bylo moţno vyhodnotit a poté porovnat s baterií, ve které respondenti 

hodnotili dŧleţitost jednotlivých faktorŧ při výběru letiště. Z obrázku 5-6 je patrné, ţe 

nejnespokojenější jsou respondenti s nabídkou mezinárodních letŧ, kdy šest oslovených 

respondentŧ uvedlo, ţe je s nabídkou nespokojeno či zcela nespokojeno a dalších šest se 

k této otázce postavilo neutrálně. Skutečnost, ţe téměř 50% dotázaných je s nabídkou 

mezinárodních letŧ nespokojeno v souvislosti s faktem, ţe nabídka mezinárodních letŧ 

primárně rozhoduje o výběru letiště, znamená pro letiště váţný problém, který by měl být 

neodkladně řešen.  
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Obrázek 5-6: Průměrná spokojenost s jednotlivými charakteristikami ostravského letiště 

 
 

Důleţitost vs. spokojenost 

Srovnání získaných dat o dŧleţitosti jednotlivých charakteristik a o spokojenosti 

s nimi u uţivatelŧ ostravského letiště zobrazuje obrázek 5-7. Je patrné, ţe ve většině případŧ 

kladou respondenti na jednotlivé charakteristiky velký dŧraz a jsou bohuţel zklamáni, neboť 

jejich spokojenost nekoresponduje s očekáváním. Jak jiţ bylo zmíněno výše největší téměř 

propastný rozdíl je u charakteristiky nabídky mezinárodních letŧ, u které se prŧměr u 

dŧleţitosti vyšplhal na 1,53 a prŧměr spokojenosti byl 3,54. Lze říci, ţe u všech ostatních 

faktorŧ převyšuje dŧleţitost nad spokojeností, avšak není tomu v takové míře jako u tohoto 

faktoru. Jediný faktor, se kterým jsou respondenti nadmíru spokojeni, je nabídka 

vnitrostátních letŧ, u které spokojenost převyšuje dŧleţitost. Srovnání spokojenosti a 

dŧleţitosti v přesných nominálních hodnotách prŧměrŧ jednotlivých charakteristik zobrazuje 

tabulka 5-14. 
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Obrázek 5-7: Srovnání průměrných hodnot důleţitosti a spokojenosti 

 

Tabulka 5-14: Srovnání průměrných hodnot důleţitosti a spokojenosti 

 Minimum Maximum Důležitost Spokojenost 

Dopravní dostupnost 1 5 1,53 1,85 

Cenová úroveň služeb 1 5 2,11 2,23 

Šířka nabídky služeb 1 5 2,24 2,46 

Nabídka vnitrostátních letů 1 5 3,73 2,92 

Nabídka mezinárodních letů 1 5 1,53 3,54 

Komunikace se zákazníky 1 5 2,31 2,38 

Spolehlivost služeb 1 5 1,84 2,23 

Bezpečnostní opatření 1 5 2,24 2,31 

Personální zabezpečení 1 5 2,42 2,38 

 

Po přenesení dŧleţitosti a spokojenosti jednotlivých faktorŧ do poziční mapy je jasně 

patrná příslušnost jednotlivých faktorŧ do jednotlivých kvadrantŧ. Tuto poziční mapu 

zobrazuje obrázek 5-8. Jiţ při prvním pohledu na tuto mapu je jasné, ţe faktor nabídky 

mezinárodních letŧ jako jediný spadá do kvadrantu vysoké dŧleţitosti, ale nízké spokojenosti. 

Nejspokojenější jsou respondenti s faktorem dopravní dostupnosti, který i přes svou vysokou 

dŧleţitost nejlépe splňuje poţadavky respondentŧ.  



72 

 

Obrázek 5-8: Poziční mapa důleţitost vs. spokojenost 

 
 

Testováním charakteristik spokojenosti pomocí Jednovýběrového T-Testu bylo 

zjištěno, ţe u faktorŧ nabídky vnitrostátních a mezinárodních letŧ se rovnaly prŧměry 

v odpovědích. V ostatních případech se prŧměry hodnocení nerovnají. Při zkoumání odchylky 

od prŧměru lze říci, ţe všechny ostatní faktory byly hodnoceny nadprŧměrně. Veškeré údaje, 

které jsou získány testováním v prostředí statistického programu SPSS, musí být zhodnoceny 

na škále od 1 do 5, kde 1 = nejlepší a 5 = nejhorší hodnocení. Výsledky tohoto testu jsou 

součástí tabulky 45, která je v příloze č. 7.  

Pro podrobnější zhodnocení výsledkŧ testování bylo pouţito statistického testu 

ANOVA, pomocí kterého byly zjištěny odchylky v hodnocení spokojenosti s jednotlivými 

faktory v kombinaci s identifikačními znaky respondentŧ. Při komparaci charakteristik 

s oborem činnosti vyplynulo najevo, ţe v otázce spolehlivosti sluţeb hodnotili představitelé 

jednotlivých oborŧ rŧzně. Po prozkoumání prŧměrŧ hodnocení u dané charakteristiky je 

patrné, ţe zatímco firmy z oblasti zemědělství byly se spolehlivostí sluţeb velmi spokojeny, 

firmy z oblasti prŧmyslu a ostatních činností hodnotili danou charakteristiku mnohem hŧře. 

Tento fakt dokazuje tabulka 5-15. V případě prŧmyslu to byla prŧměrná známka 2,4 a 

u ostatních činností dokonce 3. Výsledek ANOVY je součástí tabulky 46 v příloze č. 7.  
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Tabulka 5-15: Srovnání průměrů při hodnocení spokojenosti jednotlivých faktorů z hlediska oboru 

Statistics= Mean 

 zemědělstí, lesnictví a rybářství průmysl ostatní činnosti Total 

Dopravní dostupnost 1,00 1,90 3,00 1,85 

Cenová úroveň služeb 1,50 2,30 3,00 2,23 

Šířka nabídky služeb 2,00 2,50 3,00 2,46 

Nabídka vnitrostátních letů 4,00 2,70 3,00 2,92 

Nabídka mezinárodních letů 4,00 3,50 3,00 3,54 

Komunikace se zákazníky 1,50 2,50 3,00 2,38 

Spolehlivost služeb 1,00 2,40 3,00 2,23 

Bezpečnostní opatření 1,50 2,40 3,00 2,31 

Personální zabezpečení 2,00 2,40 3,00 2,38 

 

V ostatních případech, kdy byla zkoumána závislost mezi spokojeností s jednotlivými 

charakteristikami a velikosti firmy spolu s okresem, kde firma pŧsobí, nebyly zjištěny ţádné 

odchylky a veškerá hodnocení byla prŧměrná. Tyto výsledky zobrazují tabulky 47 a 48 

v příloze č. 7.  

5.3.4 Prognózy o budoucím vyuţití ostravského letiště 

Nedílnou součástí výzkumu byla část týkající se plánovaného vyuţití Letiště Leoše 

Janáčka v budoucnosti. Čtyři respondenti uvedli, ţe leteckou dopravu z ostravského letiště 

určitě vyuţijí, další čtyři o tom uvaţují a pravděpodobně tuto moţnost zvolí a pět respondentŧ 

prozatím není rozhodnuto. Dobrou zprávou je, ţe ani jeden z respondentŧ moţnost budoucího 

vyuţití ostravského letiště předem nezavrhl. Téměř 70% respondentŧ plánuje vyuţít ostravské 

letiště za účelem osobní dopravy. Nákladní přepravu plánuje vyuţít 15% dotázaných 

a moţnost, ţe firma vyuţije obojí zpŧsob dopravy, tedy osobní i nákladní, zvolilo 

15% dotázaných. Přesné údaje o vyhodnocení otázek budoucího vyuţití letiště jsou součástí 

tabulky 49 v příloze č. 7.  

Mezi zkoumanými faktory a identifikačními údaji nebyla zjištěna ţádná závislost 

a vzhledem k faktu, ţe budoucí vyuţití ostravského letiště plánuje pouze třináct oslovených, 

nemá příliš význam rozdělovat základní soubor dle třídění druhého stupně. Z tak malého 

vzorku respondentŧ totiţ nelze vypozorovat sklon k určitému chování, který by mohl být 

zobecněn a brán v potaz. 

5.3.5 Návrhy na novou destinaci a frekvence jejího vyuţití 

Po konzultaci se zadavatelem výzkumu, byla do dotazníku přidána otázka týkající se 

návrhŧ na zavedení nové destinace a jejího případného vyuţití.  
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Ve výzkumu nejčastěji zazněla Spolková republika Německo a to v pěti případech. 

V rámci Německa zazněly letiště Frankfurt, Berlín, Mnichov či Hannover. Další často 

zmiňovanou zemí bylo Rusko s letištěm v Moskvě následované Čínou. Zazněly také návrhy 

na otevření linky do Spojených státŧ, Velké Británie či Rakouska. Četnost jednotlivých 

odpovědí zobrazuje obrázek 5-9. 

Obrázek 5-9: Návrhy na rozšíření nabídkového portfolia letiště 

 
Frekvence vyuţití nové destinace se poté lišila dle jednotlivé destinace. Přehledná data 

zobrazuje tabulka 5-16. 

Tabulka 5-16: Plánovaná frekvence vyuţití nově zavedené destinace (v absolutních četnostech) 

 
Frekvence využití nové destinace 

Total 1 - 2x ročně několikrát ročně 1x měsíčně častěji 

Anglie 0 0 0 1 1 

Čína 0 2 0 1 3 

Německo 2 2 0 1 5 

Rakousko 1 0 0 1 2 

Rusko 1 2 0 1 4 

Severní Evropa 0 1 0 0 1 

USA 1 0 0 0 1 

Více letů po ČR 0 0 1 0 1 

Total 5 7 1 5 18 
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5.3.6 Doporučení ke sluţbám letiště 

V poslední části výzkumu se dotázaní respondenti měli moţnost vyjádřit 

k ostravskému letišti a dodatečně navrhnout řešení, které by jim zatraktivnilo nabídku. 

Většina dotázaných, kteří se v tomto bodě vyjádřili, směřovala své návrhy k rozšíření nabídky 

mezinárodních destinací o evropská i mimoevropská letiště.  

Vzhledem k tomu, ţe z výzkumu jasně vyplynula potřeba rozšířit nabídkové portfolio, 

měla by se tímto směrem orientovat základní strategická rozhodnutí letiště do budoucna. 

5.3.7 Neuţivatelé ostravského letiště 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe více neţ 70% dotázaných uvedlo, ţe doposud nikdy 

nevyuţilo sluţeb ostravského letiště, nabízí se otázka, z jakého dŧvodu tomu tak je. 

Z výzkumu je patrné, ţe hlavní příčinnou proč firmy ostravské letiště nevyuţívají, je 

neexistence letŧ do poţadované destinace. Tuto moţnost označilo 25 dotázaných firem. 

Zmíněny byly také špatná dopravní dostupnost a nedostatečná nabídka sluţeb, avšak ty 

zmínilo pouze pět respondentŧ. Obrázek 5-10 zobrazuje zmíněné údaje v grafické podobě. 

Obrázek 5-10: Příčiny nevyuţití ostravského letiště 

 
 

Dle oboru činnosti lze říci, ţe neuţivateli ostravského letiště jsou firmy z oborŧ 

stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a dopravy a skladování. Z těchto oborŧ nevyuţil 

ostravské letiště ani jeden respondent. Největší podíl neuţivatelŧ ostravského letiště spadá do 

kategorie malých firem do 20 zaměstnancŧ a z geografického hlediska jsou nejčastějšími 

neuţivateli firmy z okresu Jeseník, ze kterého nepochází ani jeden uţivatel. Konkrétní data 
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neuţivatelŧ ostravského letiště dle identifikačních otázek zobrazují tabulky 32 aţ 34 obsaţené 

v příloze č. 7.  

Překáţky, bránící firmám vyuţívat ostravské letiště, byly dle výše uvedeného 

vyhodnocení otázky č. 8 rozděleny do čtyř kategorií – neexistence letŧ do poţadované 

destinace, špatná dopravní dostupnost, nedostatečná nabídka sluţeb a jiný dŧvod. Problém 

s dopravní dostupností pociťují především prŧmyslové firmy a firmy zabývající se 

velkoobchodem a maloobchodem. Naopak nedostatečnou nabídku sluţeb vnímají také firmy 

zabývající se ostatními činnostmi, neţ které byly v dotazníku definovány. Otázku 

nevyhovujícího letového spojení pociťují všichni respondenti napříč odvětvími. Nejvíc jich je 

ale opět v kategoriích prŧmyslu a obchodu. Zajímavostí je, ţe problém nedostatečné nabídky 

letŧ řeší především společnosti zabývající se zahraničními aktivitami pouze v menší míře. 

Celých 68% zúčastněných, kteří mají problém s portfoliem letŧ ostravského letiště, spadá do 

kategorie se zahraničními aktivitami do 40%. Kontingenční tabulky zobrazující rozloţení 

dŧvodŧ, vedoucích k nevyuţití ostravského letiště dle identifikačních znakŧ, jsou součástí 

tabulek v 54 aţ 58 v příloze č. 7. 

S otázkou příčin, ze kterých firmy ostravské letiště nevyuţívají, souvisela také otázka 

týkající se motivace vyuţití ostravského letiště do budoucna. Znepokojivé je, ţe více neţ 

polovina dotázaných, kteří ostravské letiště nevyuţívají, odpověděla, ţe neexistuje nic, co by 

je motivovalo své chování měnit a není moţno je tím pádem řadit ani mezi potenciální 

zákazníky letiště. Oproti tomu 48% dotázaných uvedlo, ţe pokud by letiště rozšířilo nabídku 

letŧ, byli by ochotni jej vyuţívat. Tabulka 5-17 zobrazuje konkrétní údaje uvedené výše. 

Tabulka 5-17: Motivace budoucího vyuţití letiště 

Existuje něco, co by Vás motivovalo k využití služeb letiště? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 15 22,1 48,4 48,4 

ne 16 23,5 51,6 100,0 

Total 31 45,6 100,0  

Missing 0 37 54,4   

Total 68 100,0   
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6 Návrhy a doporučení 

6.1 Zhodnocení dotazníkového šetření 

Analýza dat získaných primárním výzkumem odhalila některé skutečnosti, které jsou 

pro ostravské letiště velmi dŧleţité. Nastínila také fragmenty chování respondentŧ 

Olomouckého kraje tak, aby je bylo moţno podrobně analyzovat a ze získaných znalostí 

čerpat do budoucna.  

Pro mnoho firem je letecká doprava dŧleţitou součástí podnikatelských aktivit. Díky 

její finanční náročnosti je však zřejmé, ţe nepatří mezi preferované druhy dopravy a slouţí 

pouze jako doplňující článek v distribuci. Většina firem směřuje svou poptávku na pole 

osobní dopravy, prostřednictvím které přemisťuje své zaměstnance a vedoucí pracovníky. 

Nedílný podíl však zaujímá také nákladní přeprava zboţí, avšak není to v takové míře, jako 

u dopravy osobní.  

Volný trh Evropské unie umoţňuje českým firmám aktivně pŧsobit na evropském trhu 

jak v pozici exportérŧ, tak v pozici importérŧ. Velký podíl českých firem sdílí určitou část 

pravomoci s fungujícím zahraničním subjektem, coţ z nich činí potenciálního zákazníka 

letecké dopravy. Ze získaných dat vyšlo najevo, ţe většina zahraničních cest společností 

Olomouckého kraje míří do destinací v rámci Střední Evropy. Výjimkou však nejsou ani cesty 

do Západní a Východní Evropy.  

Při výběru letiště ovlivňuje firmy především portfolio nabízených zahraničních letŧ 

a dopravní dostupnost. I přes výbornou dopravní dostupnost ostravského letiště jej firmy 

z okolí Olomouce ve většině případŧ nevyuţijí. Dŧvod přímo souvisí s nabídkou zahraničních 

letŧ. Firmy poţadují široký výběr zahraničních destinací a to jim aktuální portfolio Letiště 

Leoše Janáčka v Ostravě nabídnout nemŧţe.  

Z výše zmíněných dŧvodŧ a také z faktŧ, které výzkum podtrhl, se autorka rozhodla 

zaměřit svá doporučení primárně na analýzu současného stavu produktového portfolia letiště 

a na návrhy nových destinací, které by bylo vhodné do nabídky přidat. Sekundární část 

doporučení směřovala k vymezení cílové skupiny, které by letiště mělo nabídku nové 

destinace komunikovat. 

6.2 Návrhy na rozšíření současného produktového portfolia 

Při zpracování návrhu na novou destinaci je nutno brát v úvahu, ţe její výběr nezáleţí 

pouze na plánech letiště, ale jde ruku v ruce s leteckými společnostmi, které musí být ochotny 

novou leteckou linku provozovat. Je jasné, ţe nelze srovnávat nabídkové portfolio 
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ostravského letiště s takovými giganty, jakými jsou praţské či vídeňské letiště. Nabízí se však 

srovnání s typově velmi podobným letištěm v Brně. Aby bylo moţno navrhnout novou 

atraktivní zahraniční linku bylo nejprve zhodnoceno současné produktové portfolio 

ostravského a brněnského letiště, ze kterého následně plynou doporučení pro jeho rozšíření. 

6.2.1 Současné produktové portfolio 

Aktuální nabídka letŧ ostravského letiště jiţ byla zmiňována v kapitole 2.4.3 Nabídka 

sluţeb letiště. Avšak pro lepší orientaci v doporučeních byla pro tuto potřebu vytvořena 

tabulka zobrazující destinace na pravidelných linkách, které jsou zaváděny jako pravidelné 

zahraniční lety v rámci letní sezóny. Tato tabulka je součástí přílohy č. 8.  

Dle dostupných informací z března 2012 obsahuje nabídka zahraničních linek letiště 

celkem 15 spojŧ realizovaných jako pravidelné linky. Je však nutno konstatovat, ţe většina 

těchto linek míří do Řecka. Pouze pět spojŧ je organizováno do jiných evropských zemí. 

Obliba Řecka u českých turistŧ rok od roku roste a není proto divu, ţe pravidelné lety jsou 

organizovány především do těchto geografických končin. I přes širokou nabídku zahraničních 

linek v rámci letní sezóny je nutno zdŧraznit, ţe se jedná většinou o turistické destinace, které 

nejsou pro zákazníky z B2B trhu příliš atraktivní.  

Příjemnou zprávou je zavedení nové pravidelné linky Ostrava – Paříţ, kterou bude od 

května do října provozovat společnost Travel Service pod značkou SmartWings. [46] Nabídka 

letiště se tak rozrostla o první zemi Západní Evropy.  

6.2.2 Analýza portfolia brněnského letiště 

Analýzou portfolia brněnského letiště bylo zjištěno, ţe nabídka obsahuje pět 

pravidelných zahraničních linek, z nichţ některé létají aţ 4x týdně. Lety jsou vypravovány do 

Londýna (letecké společnosti Ryanair a Wizzair), Milána (Ryanair), Říma (Wizzair), Moskvy 

(UTair) a Eindhovenu (Wizzair). Po zhodnocení nabízených letŧ je nutno konstatovat, ţe 

nabízené lety jsou z pohledu B2B trhu mnohem atraktivnější neţ turistické destinace, 

nabízené ostravským letištěm.  

Počet přepravených cestujících z brněnského letiště přitom přesahuje výsledky 

ostravského letiště pouze o několik tisíc cestujících, coţ je vzhledem k jiným letištím 

zanedbatelné číslo. Jak je tedy moţné, ţe brněnské letiště je schopno uţivit pět celoročních 

pravidelných linek a ostravské letiště po zrušení linky do Vídně neobsluhuje ani jednu? Tato 

otázka by patrně nejvíc měla zajímat vedení letiště.  

Rozsah charterových letŧ ostravského letiště je téměř shodný s rozsahem letiště 

brněnského. Tato skutečnost pouze dokazuje, jak velmi nerovnoměrné je vyuţití ostravského 
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letiště. Zatímco v letní sezóně „praská letiště ve švech“, v prŧběhu zimní sezóny zeje 

prázdnotou.  

6.2.3 Návrhy nových destinací 

Z uskutečněného výzkumu vyplynula potřeba a zájem firem o lety v rámci Střední, 

Západní a Východní Evropy. Snahy o rozšíření nabídkového portfolia by se rozhodně měly 

ubírat tímto směrem. Zavedením linky do Německa či zemí Beneluxu by mohlo být pro letiště 

velmi přínosné. Také skutečnost, ţe brněnské letiště ţádnou linku na německá letiště 

neprovozuje, hovoří pro její zavedení.  

V úvahu však přichází také ruské letiště v Moskvě, na které však brněnské letiště svou 

pravidelnou linku organizuje.  

6.2.4 Letecké společnosti vhodné na spolupráci 

Aby mohlo být zavedení nové linky realizováno, je potřeba uzavřít smlouvu o 

spolupráci s leteckou společností, která bude schopná chod linky zabezpečit. Z dŧvodu 

cenové konkurenceschopnosti nově realizované linky by bylo vhodné zaměřit svou pozornost 

na nízkonákladové letecké společnosti, které jsou schopny provozovat lety za minimální 

finanční náklady.  

Nízkonákladové letecké společnosti, které provozují stávající letecké linky do 

Německa, zobrazuje tabulka 6-1. 

Tabulka 6-1: Nízkonákladové letecké společnosti obsluhující německá letiště 

Letecká společnost Obsluhované letiště 

WIZZAIR Hamburk, Kolín nad Rýnem, Dortmund, 

Frankfurt, Mnichov 

EASYJET Dráţďany, Mnichov, Berlín, Hamburk, Dortmund, 

Düsseldorf, Kolín nad Rýnem 

LUFTHANSA Berlín, Brémy, Kolín nad Rýnem, Dortmund, 

Dráţďany, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, 

Freidrichshafen, Hamburk, Hannover, 

Heringsdorf, Hof, Leipzig 

JET2 Berlín, Düsseldorf,  

AIRBERLIN Berlín, Mnichov, Sylt, Rostock, Hamburk, Brémy, 

Paderborn, Halle, Dráţďany, Kolín nad Rýnem, 

Frankfurt, Stuttgart, … 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe existuje mnoho nízkonákladových společností, 

obsluhujících německý trh, které by mohly být potenciálním realizátorem nové pravidelné 

linky z Ostravy. V tabulce navíc nejsou uvedeny všechny. Moţnosti k navázání obchodního 

vztahu s nízkonákladovými leteckými společnostmi tady určitě jsou. Bez ohledu na to, ţe 

letecká společnost SmartWings, která prozatím ţádnou německou linku nerealizuje, by o tento 

produkt mohla mít zájem.  

Existence nové pravidelné linky z Ostravy je tudíţ pouze věcí domluvy mezi letištěm 

a jejím případným provozovatelem. Vzhledem ke skutečnosti, ţe společnost Wizzair úzce 

spolupracuje s brněnským letištěm v rámci několika pravidelných letŧ, lze předpokládat, ţe 

by zde neměl být problém navázat obchodní spolupráci také s ostravským letištěm.  

6.3 Definování cílové skupiny letiště z trhu B2B 

Pokud by se ostravskému letišti skutečně podařilo otevřít novou pravidelnou 

mezinárodní linku, bylo by nutné tuto novou skutečnost prezentovat potenciálním 

zákazníkŧm. Vzhledem ke skutečnosti, ţe celá práce je zaměřena na business trh, je i cílová 

skupina definována pro tento trh. 

Segment, na který by se komunikace nové destinace měla prioritně zaměřovat, se 

skládá z prŧmyslových a obchodních firem, všech velikostí, s předpoklady k zahraničnímu 

obchodu. Jak jiţ zmínily výsledky analýzy, existuje přímá lineární závislost mezi velikostí 

firmy a podílem zahraničního obchodu. Komunikace by proto měla směřovat prioritně na 

velké firmy, u nichţ je potenciál vyuţití letecké dopravy největší.  

Komunikace nesmí probíhat jednorázově, ale musí se jednat o opakovaný proces, 

který bude firmy informovat o existenci ostravského letiště, jeho nabídce sluţeb a benefitŧ, 

které cestování z Ostravy přináší.  

6.4 Návrhy komunikace nové destinace B2B zákazníkům 

Po specifikaci cílového segmentu přichází na řadu určení zpŧsobu, kterým bude nová 

destinace tomuto cílovému segmentu komunikována. Jak jiţ bylo zmíněno výše, musí se 

jednat o soustavný proces informování firem nejen o aktuálním dění na letišti, ale o jeho 

nabídce a plánech. Prioritou při komunikování nové destinace by mělo být podtrhnutí 

největších benefitŧ, které tato nová destinace přináší. V komunikačním materiálu by měly být 

nepochybně zveřejněna frekvence nového letu, stejně jako hlavní přednosti ostravského 

letiště, kterými jsou bezpochyby výborná dopravní dostupnost z celé Moravy, moderní 

odbavovací hala či strategická poloha blízko Ostravy. 
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Základní návrh komunikační kampaně nové destinace zákazníkŧm z business trhu by 

měl probíhat ve dvou rovinách. Samozřejmostí je vyuţití elektronických médií, ať uţ formou 

newsletterŧ zasílaných na e-mailové adresy zákazníkŧ, či reklamních bannerŧ především na 

webových stránkách letiště, ale také na stránkách obchodních partnerŧ letiště a profesních 

organizací. Zveřejnění bannerŧ v širším měřítku by souviselo především s konkrétní destinací.  

Druhou rovinu by zahrnovala fyzická distribuce informačních materiálŧ o nové destinaci a o 

letišti, která by směřovala na vzorek vybraných velkých prŧmyslových či obchodních firem. 

Nedílnou součástí komunikace by bylo oslovení cestovních kanceláří a agentur, které musí o 

nové destinaci vědět a být dostatečně motivováni ji prodávat. Komunikační kampaň by šla 

ruku v ruce s aktualizací webových stránek, na kterých by zpráva o zavedení nové linky 

nesměla chybět. Dŧleţitým aspektem komunikace by byla také účast na veletrzích cestovního 

ruchu, kde by byla nová linka prezentována. Skvělá příleţitost pro zviditelnění nejen nové 

destinace, ale celého ostravského letiště, je mezinárodní akce Dny NATO, kterých se účastní 

tisíce zástupcŧ obchodních společností spolu s koncovými zákazníky.  

Příleţitostí, jak zviditelnit novou destinaci a tím i ostravské letiště je mnoho a pro 

přesné údaje by bylo nutné vypracovat kompletní marketingový komunikační plán. 

6.5 Konečné zhodnocení výzkumu 

Cílem této práce bylo zhodnocení analýzy poptávky firem v Olomouckém kraji po 

letecké dopravě. Vyhodnocením dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe většina firem je 

uţivatelem letecké dopravy a tím i potenciálním zákazníkem Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. 

Nejvíce existujících zákazníkŧ pochází z oblasti prŧmyslu a obchodu. Obecně lze říci, ţe čím 

větší firma je, tím větší jsou její zahraniční operace a tím častěji se stává uţivatelem letecké 

dopravy. 

Skutečnost, ţe většina firem leteckou dopravu v minulosti vyuţila, však není pro 

ostravské letiště příliš významná. Drtivá většina poptávky totiţ byla obslouţena letišti v Praze 

a ve Vídni. Odliv poptávky v Olomouckém kraji je obrovský a výrazně sniţuje potenciál, 

který nabízí fakt, ţe většina firem leteckou dopravu vyuţívá. Dá se předpokládat, ţe největší 

poptávku po sluţbách ostravského letiště zajišťují firmy z Moravskoslezského kraje.  

Ve většině případŧ firmy poptávají osobní dopravu, kterou vyuţívají pro přepravu 

zaměstnancŧ v rámci sluţebních cest a vrcholového managementu. Nákladní doprava 

samozřejmě své místo u firem také má, avšak nelze ji srovnávat s výše zmíněnou osobní 

přepravou. 
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Veškerá doporučení, která mohou z analýzy vyplynout, jsou jasně patrná. Jedinou 

moţností ostravského letiště, jak zvýšit roční obraty cestujících a vyplnit moderní odbavovací 

halu také v zimních měsících, je investice do nové destinace, která by přilákala nové 

zákazníky nejen z business trhu, ale také z trhu konečných zákazníkŧ. Sluţby letiště jsou 

v pořádku, zákazníci jsou s nimi spokojeni a není nutno se soustředit na jejich změnu. Jedinou 

prioritou, na kterou by mělo vedení letiště směřovat veškeré své úsilí je aktualizace a rozšíření 

produktového portfolia letiště.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše lze shrnout, ţe poptávka po letecké dopravě v rámci firem 

z Olomouckého okresu existuje, avšak její většinový podíl obsluhují praţské a vídeňské 

letiště. Bohuţel je nutno zkonstatovat, ţe ostravské letiště slouţí firmám z olomouckého kraje 

pouze jako doplňkové letiště a většina firem zde pravděpodobně mířit nebude. Je však nutno 

podotknout, ţe tento fakt je určen extrémně nízkou nabídkou pravidelných zahraničních letŧ 

a v případě rozšíření produktového portfolia se dá očekávat větší příliv firem z tohoto kraje.  

Budoucí vyuţití letiště jeho současní uţivatelé rozhodně plánují, coţ je pro letiště 

velmi dobrá zpráva. Avšak je nutno si uvědomit, ţe současných uţivatelŧ ostravského letiště 

není mnoho a rozhodně není moţné se spokojit s faktem, ţe tito uţivatelé budou leteckou 

dopravu z Ostravy dále vyuţívat.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapování poptávky firem z Olomouckého kraje po 

sluţbách letecké dopravy s následnou specializací na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. 

Základem vyhodnocení práce se stal provedený primární výzkum, který měl nastínit chování 

firem v oblasti vyuţití letecké dopravy, její frekvence a účelu. Zkoumány byly také faktory 

dŧleţitosti zvolených charakteristik při výběru cílového letiště, které byly následně porovnány 

s prŧměrnou spokojeností s danými charakteristikami u ostravského letiště.  

V první části práce byla zhodnocena současná pozice ostravského letiště na trhu 

letecké dopravy, a to prostřednictvím podrobné analýzy mikroprostředí, mezoprostředí 

a makroprostředí letiště. Získaná data byla srovnána prostřednictvím SWOT analýzy tak, aby 

byly patrné veškeré silné a slabé stránky letiště a jeho příleţitosti a hrozby. 

Druhá část sestávala z primárního výzkumu na B2B trhu. Výzkum na prŧmyslových 

trzích je značně odlišný od výzkumu na trhu spotřebním, z čehoţ vyplývalo sloţení a velikost 

výběrového vzorku. Pro provedení výzkumu bylo vybráno 300 firem z Olomouckého kraje, 

které mají charakterem svých obchodních činností přímý vztah k zahraničnímu obchodu a tím 

spadají do řad potenciálních zákazníkŧ letiště. Dotazování vybraných firem bylo realizováno 

formou elektronického dotazníku, který byl e-mailovou korespondencí zaslán na vybraná 

pracoviště oslovených firem. Výzkumu se zúčastnilo 68 firem, z čehoţ vyplývá návratnost 

dotazníkŧ ve výši 22,67%. Nízká návratnost je dána charakterem výzkumu, který byl 

realizován na B2B trhu a také charakterem oslovených respondentŧ. Jednalo se převáţně o 

vysoce postavené manaţery a vedoucí obchodních oddělení firem, kteří jsou typičtí 

nedostatkem času.  

Výsledky výzkumu byly zpracovány prostřednictvím statistického softwaru SPSS, 

který umoţnil zkoumat nejen základní rozdělení souboru, ale také závislosti a odchylky 

u jednotlivých faktorŧ. Veškeré výstupy v části analýzy výsledkŧ pocházejí z tohoto 

statistického softwaru a graficky zobrazují výsledky. Zkoumáním bylo zjištěno, ţe většina 

oslovených firem vyuţila při své obchodní činnosti leteckou dopravu, avšak jen malé 

procento z nich k ní vyuţilo sluţeb ostravského letiště. Dotazování pomohlo odhalit rozdíly 

v hodnocení dŧleţitosti jednotlivých faktorŧ, které firmy ovlivňují při výběru cílového letiště. 

Z výsledkŧ je patné, ţe pro firmy jsou rozhodujícími faktory dopravní dostupnost a nabídkové 

portfolio mezinárodních letŧ. Z těchto dvou příčin směřují poţadavky na leteckou dopravu 

především na mezinárodní letiště Praha-Ruzyně a letiště ve Vídni. Skutečnost, ţe 

nedostatečná nabídka mezinárodních letŧ je jedním z hlavních dŧvodŧ, proč respondenti 
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ostravské letiště nevyuţívají, potvrzuje také spokojenost, tedy spíše nespokojenost s jeho 

nabídkou.  

Z výše uvedených dŧvodŧ směřovaly hlavní návrhy a doporučení do oblasti 

produktového portfolia mezinárodních letŧ. Vedení letiště bylo doporučeno zavedení nové 

pravidelné zahraniční linky na jedno z německých letišť, které by ocenili jak oslovení 

respondenti, tak dle názoru autorky také obchodní subjekty Moravskoslezského kraje. Nová 

destinace byla doplněna o souhrn nízkonákladových leteckých společností, které by mohly 

novou zahraniční linku obsluhovat. Jako hlavního partnera pro zavedení nové zahraniční 

pravidelné linky navrhuje autorka nízkonákladovou leteckou společnost Wizzair, která 

úspěšně spolupracuje také s druhým moravským letištěm Brno – Tuřany.  

Celkové zhodnocení provedeného výzkumu lze shrnout do několika základních 

oblastí. Základní cíl práce týkající se zmapování poptávky firem byl naplněn. Bylo zjištěno, 

ţe poptávka po letecké dopravě na prŧmyslovém trhu Olomouckého kraje existuje, avšak její 

odliv na ruzyňské a vídeňské letiště je obrovský. Podařilo se také zhodnotit dŧvody, za 

kterými oslovení respondenti jednotlivá letiště vyuţívají a jak často a kterým směrem 

vyuţívají leteckou dopravu. V souvislosti s ostravským letištěm je moţno pouze podotknout, 

ţe pokud by letiště rozšířilo své produktové portfolio o pravidelné mezinárodní lety, rozrostl 

by se také počet zákazníkŧ z prŧmyslového trhu, kteří by jej vyuţívali. Budoucí vyuţití 

ostravského letiště koresponduje s počtem subjektŧ, které jiţ letiště v minulosti vyuţili. 

Budoucnost širšího vyuţití jde opět ruku v ruce s šířkou nabídky mezinárodních letŧ. 

Ostravské letiště má obrovský potenciál, který bohuţel momentálně není absolutně 

vyuţit a nabídka pravidelných mezinárodních letŧ je neuvěřitelně ţalostná. Skutečnost, ţe 

ostravské letiště vykazuje téměř shodné provozní výsledky s brněnským letiště, ukazuje, ţe 

v případě rozšíření pravidelných mezinárodních linek by nárŧst cestujících zpŧsobil velké 

zvýšení jeho konkurenceschopnosti. 
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KT  kontingenční tabulka 
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Příloha č. 1 – Průvodní dopis k dotazníku 

 

Předmět: Dotazování pro Letiště Leoše Janáčka v Ostravě 

 

Váţený zástupce obchodní společnosti, 

 

jsem studentkou 5. ročníku VŠB – TU Ostrava, Ekonomické fakulty, oboru Marketing a obchod a ve 

spolupráci s Letištěm Leoše Janáčka v Ostravě bych Vás ráda poţádala o vyplnění krátkého dotazníku 

zabývajícího se vyuţitím letecké dopravy pro zajištění potřeb společnosti, který bude slouţit jako 

podklad pro mou diplomovou práci. 

 

Výzkum je zaměřen na zmapování poptávky firem v Olomouckém kraji po sluţbách ostravského 

letiště s cílem objevit nedostatky ve struktuře poskytovaných sluţeb a zlepšit podmínky pro zákazníky 

na business trzích. 

 

Při zpracování dotazníku nebudou k jednotlivým odpovědím přiřazovány konkrétní firmy. Ve 

výsledcích budou vţdy figurovat pouze základní demografické charakteristiky, odlišující dotazované 

firmy. Není tedy nutné obávat se zneuţití dat a poskytnutých údajŧ.  

 

Pro vyplnění dotazníku prosím vyuţijte internetový odkaz:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVqbDU0MjhEWUg5LVJYQk10bkRXY

Xc6MQ.  

 

Aby bylo moţno analyzovat získaná data v určeném termínu, prosím Vás o vyplnění dotazníku 

nejpozději do 29.2.2012.  

 

Dotazník je určen také firmám, které leteckou dopravy nevyuţívají. 

 

V případě jakýchkoli nejasností či problémŧ mne neváhejte kontaktovat. 

 

Děkuji za spolupráci. 

S přátelským pozdravem, 

 

Bc. Markéta Rapčanová 
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Příloha č. 2 – Dotazník 
 

Váţený zástupce obchodní společnosti, 

 

jsem studentkou 5. ročníku VŠB – TU Ostrava, Ekonomické fakulty, oboru Marketing a obchod a ve spolupráci 

s Letištěm Leoše Janáčka v Ostravě bych Vás ráda poţádala o vyplnění tohoto dotazníku zabývajícího se 

vyuţitím letecké dopravy pro zajištění potřeb společnosti, který bude slouţit jako podklad pro mou diplomovou 

práci. 

Výzkum je zaměřen na zmapování poptávky firem v Olomouckém kraji po sluţbách ostravského letiště s cílem 

objevit nedostatky ve struktuře poskytovaných sluţeb a zlepšit podmínky pro zákazníky na business trzích. 

Při zpracování dotazníku nebudou k jednotlivým odpovědím přiřazovány konkrétní firmy. Ve výsledcích bude 

vţdy figurovat pouze obor, ve kterém firma pŧsobí. Není tedy nutné obávat se zneuţití dat a poskytnutých údajŧ.  

 

Pokud u otázky není uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš postoj. 

 

Děkuji za spolupráci, Bc. Markéta Rapčanová 

 

1. Jaký druh dopravy vyuţíváte primárně při své podnikatelské činnosti? 

1.1 silniční doprava    

1.2 ţelezniční doprava   

1.3 letecká doprava     

1.4 kombinovaná doprava   

 

2. Vyuţíváte/Vyuţili jste při své činnosti leteckou dopravu? 

2.1 ano     

2.2 ne (pokračujte otázkou č. 23)   

 

3. Jak často vyuţíváte sluţeb letecké dopravy? 

3.1 méně neţ 1x ročně   

3.2 1 – 2x ročně    

3.3 několikrát ročně    

3.4 1x měsíčně    

3.5 častěji     

 

4. Sluţby letecké dopravy vyuţíváte: 

4.1 nepravidelně, dle potřeby   

4.2 pravidelně    

 

5. Leteckou dopravu vyuţíváte nejčastěji pro přepravu:  

5.1 v rámci České republiky   

5.2 v rámci Evropy    

5.3 mimo Evropu    

 

6. Leteckou dopravu vyuţíváte pro: (lze označit více variant) 

6.1 přepravu materiálu, polotovarŧ a zboţí   

6.2 přepravu strojŧ a zařízení     

6.3 přepravu zaměstnancŧ v rámci sluţebních cest  

6.4 přepravu vrcholového managementu   

 

7. Vaše poţadavky v případě potřeby letecké dopravy směřují prioritně: 

7.1 na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě  

7.2 na Letiště Brno – Tuřany    

7.3 na Letiště Praha – Ruzyně   

7.4 na jiné letiště v rámci České republiky   doplňte, které _________________________________ 
7.5 na jiné evropské letiště     doplňte, které _________________________________ 

 
8. Z jakého důvodu preferujete právě toto letiště? 

______________________________________ 

______________________________________ 
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9. Jak jsou pro vás důleţité následující charakteristiky při výběru vhodného letiště? (ohodnoťte na 

stupnici od 1 do 5, kde 1 = velmi dŧleţité a 5 = zcela nedŧleţité) 

 1  2  3  4  5 

dopravní dostupnost          

cenová úroveň sluţeb          

šířka nabízených sluţeb          

nabídka vnitrostátních letŧ         

nabídka mezinárodních letŧ         

komunikace se zákazníky          

spolehlivost sluţeb          

bezpečností zabezpečení         

personální zabezpečení        

jiné (doplňte) ___________________       

 

10. Vyuţili jste někdy sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

10.1 ano (pokračujte otázkou č. 12)  

10.2 ne      

 

11. Z jakého důvodu jste dosud nevyuţili sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

11.1 špatná dopravní dostupnost    

11.2 nedostatečná nabídka sluţeb    

11.3 vysoká finanční náročnost    

11.4  neexistence letŧ do poţadované destinace   

11.5 jiný dŧvod (prosím doplňte) _____________________________________ 

 

12. Existuje něco, co by Vás motivovalo vyuţít sluţby letiště? 

12.1 ano (prosím doplňte)   ____________________________________ 

12.2 ne    

 

Pokračujte prosím otázkou č. 23. 

 

13. Kolikrát jste vyuţili sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

13.1 jednou   

13.2 2 – 5x    

13.3 6 – 9x   

13.4 10 a vícekrát  

 

14. K jakému účelu jste vyuţili sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? (lze označit více variant) 

14.1 k přepravě materiálu, polotovarŧ a zboţí   

14.2 k přepravě strojŧ a zařízení    

14.3 k přepravě zaměstnancŧ v rámci sluţebních cest  

14.4 k přepravě vrcholového managementu   

 

15. Leteckou dopravu z ostravského letiště jste vyuţili pro: (lze označit více variant) 

15.1 vnitrostátní přepravu (v rámci České republiky)  

15.2 mezinárodní přepravu v rámci Evropy   

15.3 mezinárodní přepravu mimo země Evropy   

 

16. Byli jste spokojeni se sluţbami Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

velmi spokojeni       zcela nespokojeni 

 

17. Jak jste spokojeni s následujícími charakteristikami ostravského letiště? (ohodnoťte na stupnici 

od 1 do 5, kde 1 = velmi spokojeni a 5 = zcela nespokojeni) 

 1  2  3  4  5 nedovedu posoudit 

dopravní dostupnost          

cenová úroveň sluţeb          

šířka nabízených sluţeb          

nabídka vnitrostátních letŧ         

nabídka mezinárodních letŧ         



3 

 

komunikace se zákazníky          

spolehlivost sluţeb          

bezpečností zabezpečení          

personální zabezpečení          

 

18. Plánujete v budoucnu vyuţít sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

18.1 určitě ano   

18.2 pravděpodobně ano  

18.3 nevíme    

18.4 pravděpodobně ne     (pokračujte otázkou č. 20) 

18.5 určitě ne      (pokračujte otázkou č. 20) 

 

19. Za jakým účelem plánujete vyuţít sluţeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

19.1 osobní přeprava (pracovní cesty zaměstnancŧ, top managementu)  

19.2 nákladní přeprava        

19.3 obojí         

 

20. Kterou destinaci byste uvítali v nabídce ostravského letiště? 

______________________________________________ 

 

21. Jak často byste tuto novou destinaci vyuţívali? 

21.1 méně neţ 1x ročně  

21.2 1 – 2x ročně   

21.3 několikrát ročně   

21.4 1x měsíčně   

21.5 častěji    

 

22. Co vám chybí a co byste uvítali v nabídce ostravského letiště? Napadají vás náměty na zlepšení 

poskytovaných sluţeb a celkové nabídky letiště?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

23. V jakém oboru činnosti Vaše firma působí? 

23.1 Zemědělství, lesnictví a rybářství       

23.2 Prŧmysl         

23.3 Stavebnictví         

23.4 Velkoobchod a maloobchod, opravy a údrţba motorizovaných vozidel  

23.5 Doprava a skladování        

23.6 Ubytování, stravování a pohostinství      

23.7 Sluţby spojené s cestovním ruchem      

23.8 Veřejná správa a obrana        

23.9 Ostatní činnosti         

 

24. Velikost Vaší firmy dle počtu zaměstnanců je:   

1 – 19 zaměstnancŧ 20 – 99 zaměstnancŧ 100 – 499 zaměstnancŧ 500 a více zaměstnancŧ 

    

 

25. Sídlo Vaší společnosti je v okrese: 

Olomouc Přerov Prostějov Šumperk Jeseník 

     

 

26. Jaký je podíl zahraničního obchodu na vašich celkových obchodních aktivitách? 

do 20 % 21 – 40 % 41 – 60 % 61 – 80 % nad 80 % 

     

 

27. Vaše exportní/importní činnosti směřují primárně do/ze zemí: 

27.1 Střední Evropy   

27.2 Severní Evropy   

27.3 Západní Evropy   
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27.4 Jiţní Evropy   

27.5 Východní Evropy  

27.6 Severní Ameriky  

27.7 Jiţní Ameriky   

27.8 Asie    

27.9 jinde (doplňte) __________________ 
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Příloha č. 3 – Opakovaná výzva k vyplnění dotazníku 

 

Předmět: Spolupráce - Letiště Leoše Janáčka v Ostravě (dotazování)  

 

 

Váţení zástupci obchodních společností, 

 

chtěla bych mnohokrát poděkovat všem, kteří jiţ obětovali svŧj čas a podíleli se na mnou 

realizovaném výzkumu. 

 

Na druhou stranu bych však chtěla znovu poţádat všechny, kteří dosud dotazník pro Letiště 

Leoše Janáčka nevyplnili, aby tak učinili nejpozději do 29.2.2012. 

 

Dotazník je určen pro všechny společnosti bez ohledu na to, zda leteckou dopravu 

vyuţíváte či nikoli. 

 

Dotazník naleznete na webové adrese:   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVqbDU0MjhEWUg5LVJYQk10

bkRXYXc6MQ  

 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se výzkumu zúčastnili a také těm, kteří se k našemu výzkumu 

teprve přidají. 

 

Přeji krásný den a mnoho úspěchŧ na obchodním trhu. 

 

S přátelským pozdravem 

 

Bc. Markéta Rapčanová 
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Příloha č. 4 - Seznam firem 

Obor 

činnosti 
Číslo Název společnosti Předmět podnikání Sídlo firmy 

Kontakt na vybranou 

osobu 

Pozice 

vybrané 

osoby 

Webové stránky 

společnosti 

Z
em

ěd
ěl

st
v

í 

1 COMMODITY TRADING s.r.o. 
export a import zemědělských 

komodit 
Olomouc 

maidlova@comtrade.cz, 

info@comtrade.cz 
jednatelka www.comtrade.cz 

2 ROLS Lešany, spol. s r.o. export máku a kmínu Lešany u Prostějova sehnalv@gmail.com jednatel www.rolslesany.cz 

3 DALZ agro-trading, s.r.o. 
export chlebového a krmného 

obilí 
Olomouc - Neředín 

info@dalz.ch, 

michal.navratil@dalz.ch  
www.dalz.ch 

4 PS - Petr Schneider, s.r.o. import květin Přerov schneiderova@ps-kvetiny.cz,  
 

www.ps-kvetiny.cz 

5 VIVA Group, spol. s r.o. rostlinný materiál, keře Bystrovany ph.viva@volny.cz 
 

xxx 

6 Včelařské potřeby Zdenka Koppová velkoobchod s včel. potřebami Olomouc vp-obchodni@bee.cz 
 

www.bee.cz 

7 Jaromír Macháček - J.A.D. dodavatel zahradnického nářadí Litovel jad@jad.cz 
 

www.jad.cz 

8 PROJECT MALT spol. s r.o. 
sklizňové linky máku, technologie 

sladoven 
Bystrovany 

jiri.vacek@project-malt.cz; 

zdenek.vacek@project-malt.cz 
jednatelé www.project-malt.cz 

9 GENOSERVIS, a.s. import plemenných býkŧ Grygov sekretariat@genoservis.cz 
 

www.genoservis.cz/cz 

10 AGRA Chválkovice, spol. s r.o. výroba rostlinných produktŧ Olomouc agrachvalkovice@iol.cz 
 

xxx 

11 Jan Kaňák dovoz sazenic květin Dolany u Olomouce Info@JanKanak.com 
 

www.jankanak.com 

12 Intersol spol. s r.o. dovoz krmné soli Olomouc dokonal@intersol.cz jednatel www.intersol.cz 

13 MOROMALT - EXPORT, s.r.o. nabídka zemědělské produkce Olomouc moromalt@volny.cz 
 

www.volny.cz/moromalt 

14 SOUFFLET AGRO, a.s. výroba a distribuce osiv Prostějov jstastny@soufflet-group.com export www.soufflet-agro.cz 

15 ZD Bohuňovice, s.r.o. rostlinná a ţivočišná výroba Bohuňovice zdbohunovice@post.cz 
 

xxx 

16 Ing. Jiří Schlimbach skladování a zpracování obilí Olomouc slimbach@volny.cz 
 

www.schlimbach.cz 

17 MJM Litovel, a.s. zpracování rostlinných produktŧ Litovel litovel@mjm.cz 
 

www.mjm.cz 
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 18 TANI DRAKO s.r.o. dovoz chemických výrobkŧ Olomouc tani@tani.cz 
 

www.tani.cz 

19 HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. obchodní firma s chemikáliemi Přáslavice info@havel-composites.com 
 

www.havel-

composites.com 

20 MERTRADE, spol. s r.o. prodej chemických látek Olomouc 
dokonal@mertrade.cz; 

jachan@mertrade.cz 
jednatelé www.mertrade.cz 

21 FARMAK, a.s. farmaceutická společnost Olomouc batka@farmak.cz; ředitel www.farmak.cz 

22 ALTERMED, s.r.o. výroba chemických léčiv Olomouc altermed@altermed.cz 
 

www.altermed.cz 

23 S+C ALFANAMETAL s.r.o. výroba a prodej hutního materiálu Tršice alfa@alfanametal.cz 
 

www.schmidt-clemens.de 

24 DONAUCHEM s.r.o. export a import chemikálií Přerov donauchem@donauchem.cz 
 

www.donauchem.cz 

25 BC MORAVA, s.r.o. výroba atypických konstrukcí Vikýřovice pavelzernicek@bcmorava.cz;  ředitel,  www.bcmorava.cz/ 
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26 BIOMAC Ing. Černý, s.r.o. výroba a prodej biopaliv Uničov - Brníčko export.cerny@ekopaliva.com 

 
www.ekopaliva.com 

27 GRAPO, s.r.o. velkoplošný tisk, billboardy Olomouc - Holice grapo@grapo.cz 
 

www.grapo.cz 

28 Plasty Mladeč výroba plastŧ Chudobín prindis@plastymladec.cz 
 

www.plastymladec.cz 

29 KAZETO, spol. s r.o. výroba kancelářských potřeb Přerov budik@kazeto.com ředitel www.kazeto.com 

30 Bill, s.r.o. výroba lepenky, kartonŧ Mohelnice bill@bill-plasty.cz 
 

www.bill-plasty.cz 

31 J.A.P., spol. s r.o. výroba schodŧ Přerov - Lověšice export@schody-jap.cz;  export www.schody-jap.cz 

32 Lindab Buildings, s.r.o. výroba ocelových hal Přerov info.cz@lindabbuildings.com 
 

www.aston-haly.cz 

33 Meopta - optika, s.r.o. prodej mechanických přístrojŧ Přerov meopta@meopta.com 
 

www.meopta.com 

34 PRECHEZA, a.s. výroba anorganických chemikálií Přerov precheza@precheza.cz 
 

www.precheza.cz 

35 VELOX - WERK, s.r.o. výroba stavebních systémŧ Hranice I - Město velox@velox.cz 
 

www.velox.cz 

36 DT Mostárna, a.s. 
výroba ocelových konstrukcí 

mostŧ 
Prostějov 

schulmeister@dtmo.cz; 

pospisil@dtmo.cz 

ředitel, 

obch. úsek 
www.dtmo.cz 

37 Javořice, a.s. výroba a impregnace dřeva Prostějov radek.hartman@cewood.cz 
 

www.pilajavorice.cz 

38 MBG, spol. s r.o. vybavení interiérŧ prodejen Zábřeh obchodni.odd@mbg.cz 
 

www.mbg.cz 

39 Aqua Industrial, s.r.o. montáţ čerpacích stanic, filtrŧ Olomouc stavinoha@aquaindustrial.cz ředitel www.aquaindustrial.cz 

40 GALA, a.s. výroba brašnářských výrobkŧ Prostějov i.pugnerova@gala.cz export www.gala.cz 

41 Ruční papírna Velké Losiny, a.s. ruční výroba a distribuce papíru Velké Losiny rucni.papir@rpvl.cz 
 

www.rpvl.cz 

42 FENIX GROUP, a.s. výroba sálových panelŧ Jeseník as@fenixgroup.cz export www.fenixgroup.cz 

43 PRAGOMETAL MORAVIA, s.r.o. 
výkup a zpracování druhotných 

surovin 
Přerov info@pmmetal.cz 

 
www.pmmetal.cz 

44 Omya CZ, s.r.o. těţba vápence Vápenná info.cz@omya.com 
 

www.omya.cz 

45 Plastkon product, s.r.o. výroba plastových polotovarŧ Mikulovice info@plastkon.cz 
 

www.plastkon.cz 

46 Slezský kámen, a.s. těţba a zpracování kamene Jeseník kamen@kamen.cz 
 

www.kamen.cz 

47 STOMIX, s.r.o. výroba stavebních hmot Jeseník olomouc@stomix.cz 
 

www.stomix.cz 

48 DEZA, a.s. zpracování dehtu, chemikálií Valašské Meziříčí j.obermajer@deza.cz; mluvčí www.deza.cz 

49 Pavel Pavlík - Eko Morava export plastového odpadu Prostějov ekomorava@cbox.cz 
 

www.ekomorava.byl.cz 

50 THONA, s.r.o. výroba gumárenských směsí Uničov contactcz@thona-group.com 
 

www.thona-group.com 

51 ŢALUZIE NEVA s.r.o. výroba venkovních ţaluzií Prostějov vrana@nevapv.cz ředitel www.nevapv.cz 

52 Hexpol Compounding, s.r.o. zpracování gumárenských směsí Uničov info.uni@hexpol.com 
 

www.hpc-hq.com 

53 TECHNOBAL, s.r.o. dodávky obalových materiálŧ Olomouc - Neředín obchod@technobal.cz 
 

www.technobal.cz 

54 PSP Engineering, a.s. vývoj technologických linek Přerov info@pspeng.cz 
 

www.pspengineering.cz 
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55 Henke Metal s.r.o. prodej výrobkŧ pro strojírenství Olomouc info@henke-metal.com 
 

www.henke-metal.com 

56 HORIZONT EXPORT IMPORT automobilové díly Zábřeh rsvada@tiscali.cz 
 

xxx 

57 Tagal spol. s r.o. stroje a nářadí Olomouc tagal@volny.cz 
 

www.tagal.cz 

58 SITAP, s.r.o. výroba a prodej pletiva a drátŧ Horní Újezd info@sitap.cz 
 

www.sitap.cz 

59 KVART -  CZ, s.r.o. vodo-topo-plyn Šternberk obchod@kvart-cz.eu 
 

www.kvart-cz.eu 

60 DSP Přerov, spol. s r.o. stroje pro zpracování surovin Přerov dsp@dspprerov.cz 
 

www.dspprerov.cz 

61 BMH, spol. s r.o. bezvýkopová oprava potrubí Olomouc bmh@bmh.cz 
 

www.bmh.cz 

62 ELEKTRON-ETTO, s.r.o. 
výroba a prodej elektrických 

topných těles 

Hustopeče nad 

Bečvou 
info@etto.cz 

 
www.etto.cz 

63 Ing. Jiří  Houdek - Alfa Expo vodní čerpadla Olomouc alfapumpy@alfaexpo.cz 
 

www.ponorna-cerpadla.cz 

64 Ing. Miroslav Pěrůţek nástroje na obrábění, nářadí Olomouc nastroje-o@nastroje-o.cz 
 

www.nastroje-o.cz 

65 
BRANO GROUP, a.s. - SBU 

TOOLS 
zámky, zvedáky, autodíly Olomouc 

petr.zeman@brano.eu; 

zdenek.kytka@brano.eu 

ředitel, 

vedoucí 
www.brano.cz 

66 Sigmet spol. s r.o. prodej čerpadel Olomouc - Hodolany sigmet@sigmet.cz 
 

www.sigmet.cz 

67 HBC pumpy s.r.o. čerpací a vodovodní technika Olomouc hbc@hbcpumpy.cz 
 

www.hbcpumpy.cz 

68 INOXPA CZ - Ing. Milan Vyroubal čerpadla, mixéry, míchadla Olomouc milan.vyroubal@inoxpa.cz;  
 

www.inoxpa.cz 

69 MORA - TOP s.r.o. prodej plynových a el. kotlŧ Uničov toptech@moratop.cz 
 

www.moratop.cz 

70 VELOBEL, s.r.o. výroba součástí pro jízdní kola Zlaté Hory velobel@velobel.com 
 

www.velobel.com 

71 WAREX spol. s r.o. výroba montovaných staveb Jeseník lenka.frycova@warex.cz jednatel www.warex.cz 

72 FOUNDEIK, s.r.o. výroba těles a ventilŧ Hlubočky slevarna@foundeik.cz 
 

www.foundeik.cz 

73 FRENOS, s.r.o. výroba součástí na CNC centra Olomouc - Hodolany petr.vaculik@frenos.cz;   ředitel www.frenos.cz 

74 KOVO TOPIČ, a.s. úprava a zušlechťování kovŧ Kojetín kovotopic@kovotopic.cz 
 

www.kovotopic.cz 

75 ARMET - GOLD, s.r.o. prodej čerpadel Olomouc info@armetgold.cz 
 

xxx 

76 SIWATEC, a.s. prodej čerpadel Olomouc ostadal@siwatec.cz;  ředitel www.siwatec.cz 

77 GEORGIA - čerpací technika s.r.o. čerpací technika Olomouc info@georgia.cz 
 

www.georgia.cz 

78 IN electronics s.r.o. elektronika a součástky Olomouc info@inelectronics.cz 
 

www.inelectronics.cz 

79 Jiří Broţ - Brimex nákup a prodej obráběcích strojŧ Tršice broz-stroje@volny.cz;  
 

www.brimex.cz 

80 JOHN CRANE SIGMA a.s. mechanické ucpávky, těsnění Lutín johncrane@johncrane.cz;  
 

www.johncrane.com 

81 ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o. čerpadla, zásobní, filtry Olomouc info@prominent.cz 
 

www.prominent.cz 

82 
STERLING FLUID SYSTEMS 

(Czech Republic) s.r.o. 
prodej čerpacích zařízení Olomouc - Hodolany sterling@sterling.cz 

 
www.sterling.cz 

83 PALLADIO IMPORT - EXPORT prodej pneumatik a motocyklŧ Bystrovany palladio@c-box.cz 
 

xxx 
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84 Computer Bazar Import & Export prodej výpočetní techniky Olomouc pacek@dovoz.cz;   jednatel,  www.dovoz.cz 

85 Moravské ţelezárny, a.s. - UNEX obor těţkého strojírenství Uničov odlitky@unex.cz 
olomoucký 

sektor 
www.mzol.cz 

86 KVARTA LITOVEL, spol. s r.o. výroba plechŧ Litovel info@kvarta-litovel.cz 
 

www.kvarta-litovel.cz 

87 K-ELEKTRIC, s.r.o. prodejce kabelŧ  Olomouc k-elektric@k-elektric.cz;  ředitel,  www.k-elektric.cz 

88 GRUNDFOS s.r.o. výrobce čerpadel a techniky Olomouc  pjelinek@grundfos.com ředitel www.grundfos.cz 

89 GALIKA CZ, spol. s r.o. servis obráběcích strojŧ Olomouc - Holice galikacz@galika.cz 
 

www.galika.cz 

90 ABO VALVE, s.r.o. výroba armatur a příslušenství Olomouc abovalve@abovalve.com 
 

www.abovalve.com 

91 HAJDO, s.r.o. 
výroba strojŧ pro papírenský 

prŧmysl 
Litovel 

hajdo@hajdo.cz; 

dohnalml@hajdo.cz 

vedení, 

obchod 
www.hajdo.cz 

92 HYDROSYSTEM project, a.s. dodávky čerpacích systémŧ Olomouc - Hodolany hydrosystem@hydrosystem.eu 
 

www.hydrosystem.eu 

93 ISH&MSA ČERPADLA a. s. výroba čerpací techniky Olomouc 
sales@cerpadla.cz; 

kalna@cerpadla.cz;  

prodej, 

ředitel 
www.cerpadla.cz 

94 Industrial Machine Service, s.r.o. výroba ocelových konstrukcí Uničov 
vlastimil.navratil@inmase.cz; 

p.martinka@inmase.cz 

ředitel, 

jednatel 
www.inmase.cz 

95 HOPAX, s.r.o. výroba ocelových konstrukcí Červenka export@hopax.eu 
 

www.hopax.cz 

96 SHM, s.r.o. povlakování nástrojŧ Šumperk shm@shm-cz.cz 
 

www.shm-cz.cz 

97 M.L.S. HOLICE, spol. s r.o. výroba elektromotorŧ Olomouc - Holice czech.rep@leroy-somer.com 
 

www.leroysomer.com 

98 APATOR METRA, s.r.o. výroba a prodej teploměrŧ Šumperk export@metra-su.cz;   
 

www.metra-su.cz 

99 HELLA CZ, s.r.o. výroba pro automobilový prŧmysl Mohelnice hat@hella.com 
 

www.hella.com 

100 SIEMENS ELEKTROMOTORY výroba elektromotorŧ Mohelnice siemens.cz@siemens.com 
 

www.cee.siemens.com 

101 EPCOS, s.r.o. výroba elektro součástek Šumperk sekretariat.sk@epcos.com 
 

www.epcos.com 

102 GENERI, s.r.o. výroba prŧm. elektr. zařízení Šumperk obchod@generi.cz 
 

www.generi.cz 

103 Q TECH, s.r.o. kovoobrábění a lisování Uničov  qtech@qtech.cz 
 

www.qtech.cz 

104 OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.  výroba fotoaparátŧ a kamer Přerov info@olympus.cz 
 

www.olympus.cz 

105 Multidisplay, s.r.o. výroba vakuových obrazovek Hranice I - Město 
lenka.svarcova@multidisplay.

cz  
www.multidisplay.cz 

106 CZECH REPUBLIC ONAMBA výroba kabelŧ pro TV Olomouc - Holice sales@cronamba.cz 
 

xxx 

107 Miele Technika, s.r.o. výroba elektrospotřebičŧ Uničov miele.technika@miele.cz 
 

www.miele.cz 

 
MORA MORAVIA, s.r.o. prodej sporákŧ Hlubočky  marketing@mora.cz 

 
www.mora.cz 

109 SSI SCHÄFER s.r.o. výroba regálových systémŧ Hranice I - Město info@ssi-schaefer.cz 
 

www.ssi-schaefer.cz 

110 STROJTOS LIPNÍK, a.s. výroba obráběcích strojŧ Lipník nad Bečvou badura@strojtos.cz;  ředitel www.strojtos.cz 

111 BBA HRANICE, s.r.o. výroba čerpadel Bělotín bbahranice@bbahranice.cz 
 

www.bbahranice.cz 

112 M-MOOS, spol. s r.o. opravy obráběcích strojŧ Lipník nad Bečvou m-moos@m-moos.cz 
 

www.m-moos.cz 

mailto:qtech@qtech.cz
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113 ČESKO - SLEZSKÁ VÝROBNÍ výroba kontejnerŧ Zlaté Hory info@csv.cz 
 

www.csv.cz 

114 EKO - VIMAR ORLAŇSKI CZ výroba zplynovacích kotlŧ Javorník sekretariat@eko-vimar.cz 
 

www.eko-vimar.cz 

115 Ondřejovická strojírna, a.s. výroba tlakových zařízení  Zlaté Hory ondrstroj@ondrstroj.cz 
 

www.ondrstroj.cz 

116 Řetězárna, a.s. výroba svařovacích řetězŧ Česká Ves retezarna@pvtnet.cz 
 

www.retezarna.cz 

117 AMF Reece CR, s.r.o. prodej a servis šicích strojŧ Prostějov marketing@amfreece.com 
 

www.amfreece.com 

118 DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. výroba výhybkových konstrukcí Prostějov chmelar@dtvm.cz;  ředitel www.dtvm.cz 

119 LASKI, s.r.o. výroba lesnické techniky Smrţice tomas@laski.cz 
 

www.laski.cz 

120 Tomáš Podešva výroba ultralehkých letadel Újezd u Uničova t.podesva@email.cz 
 

www.podesva-air.com 

121 Strojírny Prostějov, a.s. výroba svařovaných dílcŧ Prostějov 
obchod@sppv.cz; 

JezekO@sppv.cz 

obchod, 

ředitel 
www.sppv.cz 

122 Pars nova, a.s. modernizace kolejových vozidel Šumperk pars@parsnova.cz 
 

www.parsnova.cz 

123 Urdiamant, s.r.o. navrhování diamantového nářadí Šumperk urdiamant@urdiamant.cz 
 

www.urdiamant.cz 

124 ZLKL, s.r.o. kovoobrábění a lisování Loštice brazdil@zlkl.cz  ředitel www.zlkl.cz 

125 JESAN KOVO, s.r.o. výroba ohýbaček plechu Šumperk jesankovo@jesankovo.cz 
 

www.jesankovo.cz 

126 Moravské potravinářské strojírny výroba potravinářských strojŧ Olomouc - Hejčín 
mopos@mopos.com; 

sanetrnik@mopos.com 

ředitel, 

export 
www.mopos.cz 

127 
Honeywell Aerospace Olomouc, 

s.r.o. 
výroba turbínových motorŧ Hlubočky  

aerospaceolomouc@honeywel

l.com  
www.honeywell.cz 

128 PAPCEL, a.s. výroba papírenských strojŧ Litovel papcel@papcel.cz 
 

www.papcel.cz 

129 TIMKEN ČR s. r. o výroba loţisek Olomouc - Hodolany 
alena.gasparovicova@timken.

cz  
www.timken.com 

130 PLASTICO, spol. s r.o. výroba ocelových kontejnerŧ Domaţelice plastico@roll-tainer.com 
 

www.plastico-kontejnery.cz 

131 PSP Speciální strojírna, a.s. výroba opracovaných svářencŧ Přerov skacel@psp-sps.cz obchod www.psp-sps.cz 

132 RESTA, s.r.o. výroba třídících zařízení Přerov obchod@resta.cz obchod www.resta.cz 

133 CEVING, s.r.o. inţenýrská činnost ve strojírenství Přerov mklein@ceving.cz;  jednatelé www.ceving.cz 

134 DAKR, spol. s r.o. výroba sekaček, fréz na sníh  Hranice I - Město dakr@dakr.cz 
 

www.dark.com 

135 Montáţe Přerov, a.s. strojírenská výroba, montáţe Přerov montaze@montaze.cz 
 

www.montaze.cz 

136 
VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING 
výroba ocelových konstrukcí Jeseník jana.valova@vitkovice.cz;  sekretariát www.envi.vitkovice.cz 

137 Pramet Tools, s.r.o. prodej obráběcích strojŧ Šumperk pramet.info.cz@pramet.com 
 

www.pramet.cz 

138 OCELIT, s.r.o. provoz slévárny Svatobořice obchod@ocelit.cz jednatel www.ocelit.cz 

139 TOUAX, s.r.o. výroba modulových řešení Supíkovice supikovice@touax.cz 
 

www.touax.cz 

140 MetalPlast Lipník nad Bečvou, a.s. vstřikování plastŧ, lisování kovu Lipník nad Bečvou tomas.jezek@metalplast.cz ředitel www.metalplast.cz 
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 141 UVAX, s.r.o. kovovýroba Šumperk uvax@uvax.cz 

 
www.uvax.cz 

142 MDL, s.r.o. výroba kovových tkanin Libina  mdl@mdl.cz 
 

www.mdl.cz 

143 FINGER-PRO, s.r.o. biometrické systémy na otisky  Jeseník info@fingerpro.cz 
 

www.fingerpro.cz 

144 HANAKOV, spol. s r.o. výroba ocelových konstrukcí Prostějov hanakov@hanakov.cz 
 

www.hanakov.cz 

145 DOLS, a.s. plastová a hliníková okna Šumperk vsimek@dols.cz 
 

www.dols.cz 

146 GRIOS s.r.o.  výroba drátěného programu Olomouc bohdan.hnizdil@grios.cz 
 

www.grios.cz 

147 WANZL, spol. s r.o. výroba vybavení obchodŧ Hněvotín obchod@wanzl.cz 
 

www.wanzl.cz 

148 VOP - 026 Šternberk, s.p. zajišťování vojenské techniky Šternberk vop026@vop.cz 
 

www.vop.cz 

149 SIGMA GROUP, a.s. výroba čerpací techniky Lutín 
info@sigma.cz; 

export@sigma.cz  
www.sigmagroup.cz 

150 AL INVEST Břidličná, a.s. válcování hliníku a jeho slitin Břidličná barbora.kupcova@alinvest.cz;  marketing www.alinvest.cz 

151 Českomoravská ţelezniční opravna údrţba kolejových vozidel Přerov 
j.loucky@cmzo.cz; 

p.loucky@cmzo.cz 

jednatel, 

provoz 
www.cmzo.cz 

152 TOS Olomouc, s.r.o. výroba konzolových frézek Olomouc - Hodolany tos@tos-olomouc.cz 
 

www.tos-olomouc.cz/oc-cz 
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153 HAVLÍK - export - import, s.r.o. těstárenství a obalový materiál Znojmo havlik@havlik.cz 
 

www.havlik.cz 

154 DŘEVO A NÁBYTEK, s.r.o. truhlářství, prodej nábytku Štěpánov prochazkamich@atlas.cz 
 

xxx 

155 
European Trading Company 

Import Export, spol. s r.o.  
second hand textilu Olomouc olomouc@etcimex.cz 

 
www.etcimex.cz/cz 

156 PRO-BIO, spol. s r.o. výroba a prodej bio výrobkŧ Staré Město probio@probio.cz sekretariát www.probio.cz 

157 OLIMPEX spol. s r.o. výroba potravních doplňkŧ Olomouc olimpex@olimpex.cz 
 

www.olimpex.cz/cz 

158 VTC, a.s. velkoobchod s textilní galanterií Uničov prodej@vtc.cz; vacek@vtc.cz ředitel www.vtc.cz 

159 Zdislav Rak - Firma RAK výroba oděvŧ Olomouc  rak-odevy@volny.cz 
 

xxx 

160 FERRAZI s.r.o. nákup cukru Olomouc info@ferazzi.cz 
 

www.ferazzi.cz 

161 FANTASY FOOD s.r.o. velkoobchod s potravinami Olomouc - Nemilany fantasy.food@centrum.cz 
 

www.fantasyfood.cz 

162 JAKUB-OBUV s.r.o. prodej obuvi Olomouc - Hodolany jakub@obuv.net 
 

www.obuv.net 

163 SAS a KIA trade spol. s r.o. výroba hotelového nábytku Olomouc info@sas-kia.com 
 

www.sas-kia.com 

164 MODISO v.o.s. prodej oken a dveří Šternberk 
modiso@modiso.cz; 

Tony.pala@modiso.cz 

obchod, 

jednatel 
www.modiso.cz 

165 Alibona, a.s. prodej ovoce a zeleniny Litovel alibona@alibona.cz;  správa www.alibona.cz 

166 Mobilia interiér, s.r.o. dodávky interiérŧ a exteriérŧ  Olomouc - Hodolany sekretariat@mobilia.cz vedení  www.mobilia.cz 

167 HOPI POPI, a.s. prodej popcornu Olomouc a.glueck@hopipopi.cz export www.hopipopi.cz 

168 TOPGAL a.s. prodej školních batohŧ Šternberk paprskarova@topgal.cz správa www.topgal.cz 

mailto:mdl@mdl.cz
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153 ADRIANA - Výrobce těstovin s.r.o. výroba a prodej těstovin Litovel petr.ozana@europasta.eu;   export www.ariana.cz 

170 OLMA, a.s. výroba mléčných výrobkŧ Olomouc olma@olma.cz 
 

www.olma.cz 

171 ÚSOVSKO a.s. projed potravin Úsov ones@ones.cz 
 

www.bersi.cz 

172 FORME ITALIA, spol. s r.o. prodej italského nábytku Olomouc info@formeitalia 
 

www.formeitalia.cz 

173 RK kuchyně prodej italských kuchyní Olomouc info@rkkuchyne.cz 
 

www.rkkuchyne.cz 

174 Kamelie CZ, s.r.o.  dovoz vín Olomouc info@vinozdovozu.cz 
 

www.vinozdovozu.cz 

175 Skoma-Lux, s.r.o. dovozce moldavských vín Asconi Olomouc kagor@skoma-lux.cz odbyt www.skoma-lux.cz 

176 VYMĚTALÍK - INPOS s.r.o. 
prodej ţivočišných a rostlinných 

tukŧ 
Hranice 

michal.vymetalik@inpos-

cz.com  
www.inpos-cz.com 

177 VPO PROTIVANOV a.s. výroba plastových oken a dveří Protivanov info@vpo.cz 
 

www.vpo.cz 

178 LACHMAN INTERIER DESIGN výroba atypického nábytku Prostějov info@lachman-interier.cz 
 

www.lachman-interier.cz 

179 SULKO s.r.o. výroba plastových oken a dveří Zábřeh sulko@sulko.cz 
 

www.sulko.cz 

180 UNITA, spol. s r.o. výroba hostií a oplatkŧ Bílá Voda unita@caritas.cz 
 

www.unita.charita.cz 

181 Solné mlýny a.s. Olomouc výroba a prodej soli Olomouc - Holice smo@solnemlyny.cz;  
 

www.solnemlyny.cz 

182 Hanácká kyselka, s.r.o. výroba a prodej minerání vody Horní Moštěnice 
jdolezel@hanacka.cz; 

dolezelml@hanacka.cz 

ředitel, 

export 
www.hanackakyselka.cz 

183 Pivovar ZUBR, a.s. výroba a distribuce piva Zubr Přerov zubr@zubr.cz 
 

www.zubr.cz 

184 
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a 

prodej masných výrobků 

výroba masných a uzenářských 

výrobkŧ 

Hustopeče nad 

Bečvou 

vahala@vahala.cz; 

jaroslav.martinek@vahala.cz 

ředitel, 

manaţer  
www.vahala.cz 

185 
Palírna u Zeleného stromu - 

Staroreţná Prostějov, a.s. 

výroba bylinných a sladkých 

likérŧ a destilátŧ 
Prostějov 

starorezna@starorezna.cz; 

pavel.hampl@gsd.cz 

sekretariát, 

export 
www.starorezna.cz 

186 I. C. B. C. spol. s r.o. dovoz potravin z Itálie Přerov icbc@icbc.cz 
 

www.icbc.cz 

187 DRAPS, s.r.o. výroba sportovního oblečení Olomouc  draps@draps.cz 
 

www.draps.cz 

188 Koutný, spol. s r.o. móda pro muţe Prostějov koutny@koutny.cz 
 

www.koutny.cz 

189 Toray Textiles Central Europe výroba látek Prostějov hr.dept@ttce.toray.cz 
 

www.toray.cz 

190 Jarmila Vitoslavská výroba hanáckých krojŧ Troubky VitoslavskaA@seznam.cz 
 

www.kroje.ic.cz 

191 Marie Daubnerová výroba kloboukŧ Olomouc klobouky@volny.cz 
 

www.klobouky-md.cz 

192 TILAK, a.s. 
výroba a prodej bund, kalhot a 

doplňkŧ 
Šumperk tilak@tilak.cz 

 
www.tilak.cz 

193 SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. výroba a prodej sladu Prostějov 
richard.paulu@slad.cz; 

vladislav.zaloudek@slad.cz 

ředitel, 

export 
www.slad.cz 

194 A.W., spol. s r.o. 
výroba a prodej olomouckých 

tvarŧţkŧ 
Loštice 

k.hlavacek@tvaruzky.cz; 

awprodej@tvaruzky.cz 

jednatel, 

prodej 
www.tvaruzky.cz 
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195 ALIKA a.s. praţení a balení suchých plodŧ Čelčice 
kremlova@alika.cz; 

export@alika.cz 

ředitelka, 

export 
www.alika.cz 

196 Freudenberg Vilene, s.r.o. 
výroba materiálŧ pro obuvnický 

prŧmysl 
Prostějov 

petr.marsal@vilene.cz; 

freudenberg@vilene.cz 

zástupce/Ol

omouc 
www.vilene.cz 

197 Cukrovar Vrbátky, a.s. výroba a prodej řepného cukru Vrbátky export@cukrovarvrbatky.cz 
 

www.cukrovarvrbatky.cz 

198 TRUMF International, s.r.o. výroba a prodej koření Přerov trumf@trumf.cz 
 

www.trumf.cz 

199 NUTREND, D.S., a.s. výroba potravinových doplňkŧ 
Olomouc - 

Chválkovice 
nutrend@nutrend.cz 

 
www.nutrend.cz 

200 ORRERO, a.s. výroba dlouhotrvajícího sýra Litovel orrero@orrero.cz 
 

www.orrero.cz 

201 BASALTEX, a.s. sluţby v oblasti textilní výroby Šumperk 
management@basaltex.cz; 

obchod@basaltex.cz 

vedení, 

obchod 
www.basaltex.cz 

202 Pivovar Litovel, a.s. výroba piva Litovel a Maestro Litovel badurova@pivovary.cz export www.litovel.cz 
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203 L.A.L. Olomouc 
prodej obalové techniky, export a 

import 
Olomouc 

ludik.a@iol.cz, 

denisa.handlova@email.cz 

majitel; 

obchod 
www.ludik-lal.cz/index.htm 

204 Alena Hlochová export, import - výrobky ze dřeva Šumperk hlochova@centrum.cz majitelka xxx 

205 ITAMO export-import, spol. s r.o. velkoobchod - sanitární zařízení Olomouc itamo@volny.cz 
 

www.itamo.cz 

206 Jan Krust - Import - Export velkoobchod s kuchyňskými p. Uničov kunst.jan@st.mcs.cz majitel www.jankunst.cz 

207 Vlamax export - import s.r.o. prodej přírodního kamene Velká Bystřice vlamax@volny.cz 
 

www.vlamax.cz 

208 IVJ - export/import, spol. s r.o. kancelářský a papírnský sortiment Prostějov odbyt@ivj.cz, jezkova@ivj.cz 
 

www.ivj.cz 

209 OMNIA Export Import, s.r.o. prodej koţené galanterie - kabelek Olomouc obchod@italske-kabelky.cz 
 

www.italske-kabelky.cz 

210 
F.A.O. FACTORY ARMS 

OLOMOUC, s.r.o. 
prodej zbraní Olomouc 

factory-arms@factory-

arms.com  
www.volny.cz/f.a.o. 

211 AXTONE, s.r.o. prodej nárazníkŧ pro vagóny Prostějov krause.a@axtone.eu  prodej www.axtone.eu 

212 MACTRONIC.CZ - Rokyta Ivo prodej svítidel Hněvotín rokyta@mactronic.cz 
 

www.mactronic.cz 

213 SIGMIA Trading International dodávky čerpadel Olomouc - Hodolany sigmia@sigmia.cz marketing  www.sigmia.cz 

214 SWEPA, s.r.o. výroba papíru Olomouc - Hejčín poledna@swepa.cz 
 

xxx 

215 SEMOTEX, s.r.o. velkoobchodní prodej textilu Šumperk semotex@spk.cz 
 

xxx 

216 PC SKONTO s.r.o. prodej výpočetní techniky Horka nad Moravou info@pcskonto.cz 
 

www.pcskonto.cz 

217 Zdravotnický materiál - VO s.r.o. prodej zdravotnických potřeb Olomouc zdravmat@volny.cz 
 

www.zdravotnicke-

materialy.cz 

218 Eva Kundratová prodej metrového textilu Šumperk ladytopstar@seznam.cz 
 

www.ladytopstar.cz 

219 MEDKONSULT, s.r.o. servis a prodej lékařské techniky Olomouc medkonsult@medkonsult.cz 
 

www.medkonsult.olsoft.eu/ 

220 MUEBLES s.r.o. dovoz španělských dlaţeb Majetín koupelny@muebles.cz 
 

www.muebles.cz 

221 HANHARTTRADE, s.r.o. prodej hodinek a hodin Šternberk hanhart@stbk.mcs.cz 
 

xxx 
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222 Hudební nástroje Fila prodej hudebních nástrojŧ Olomouc obchod@organservis.cz 

 
www.hudebninastrojefila.eu 

223 MIPAP Karel Mičík výroba papírových výrobkŧ Grygov mipap@seznam.cz 
 

www.mipap.cz 

224 GREIF-INEX s.r.o. 
obchodní činnosti ve 

zdravotnictví 
Olomouc 

greifinex@greifinex.cz; 

greifinex@seznam.cz 

ředitelka, 

obchod 
www.greifinex.cz 

225 AQ, s.r.o. výroba reproduktorŧ, zesilovačŧ Litovel aq@aq.cz 
 

www.aq.cz 

226 Jezírka Banat, spol. s r.o. prodej zahradních jezírek Olomouc - Slavonín info@jezirka.info 
 

www.jezirka.info 

227 JIVA TRADE s.r.o. výroba papírenských výrobkŧ Olomouc vala@jivatrade.cz 
 

www.jivatrade.cz 

228 MUDr. Alice Ratajová výroba přírodních produktŧ Brodek u Prostějova info@manufacture35.cz 
 

www.manufacture35.cz 

229 FEMAX, a.s. velkoobchod hutního materiálu Hranice I - Město femax@femax.cz 
 

www.femax.cz 

230 ŢELEZO HRANICE, s.r.o. prodej hutního materiálu Hranice I - Město 
zelezo-hranice@zelezo-

hranice.cz  
www.zelezo-hranice.cz 

231 PERA - TRADE, s.r.o. 
prodej stavební techniky a 

nástrojŧ 
Prostějov obchod@pera-trade.cz 

 
www.pera-trade.cz 

232 WAPRO, spol. s r.o. 
velkoobchodní prodej 

elektromateriálu 
Drţovice info@wapro.cz 

 
www.wapro.cz 

233 SEZAKO PŘEROV, s.r.o. prodej a servis strojního zařízení Přerov svrcek@sezakoprerov.cz vedení  www.sezakoprerov.cz 

234 JORDAN Group, spol. s r.o. obchod s drogistickým zboţím Šumperk jordan.group@praded.cz 
 

xxx 

235 OP papírna, s.r.o. výroba papíru Olšany roll4you@delfortgroup.com 
 

www.papirky.cz 

236 Hostex, spol. s r.o. velkoobchod s mléčnými výrobky Šumperk milan.stolar@hostex.cz 
 

xxx 

237 Jaroslav Vojtek velkoobchod s materiálem Hranice vojtekjaroslav@centrum.cz 
 

www.velkoobchodspojmat.

cz 

238 SATOS, v.o.s. 
velkoobchod se ţelezářským 

zboţím 
Prostějov 

jtobola@satos.cz; 

jpospisilova@satos.cz 

vedení, 

import 
www.satos.cz 

239 TEMPISH s.r.o. prodej sportovního zboţí Olomouc prodej@tempish.cz 
 

www.tempish.cz 

240 TECHNOTRADE s.r.o. prodej mobilní hydrauliky Olomouc - Hodolany kejdus@technotrade.cz  jednatel www.technotrade.cz 

241 Radovan Mikláš distribuce čokoládových figurek Bludov miklas@miklas.eu 
 

www.miklas.eu 

242 M-Color s.r.o. dovoj a prodej nátěrových hmot Přerov mcolor@mcolor.cz 
 

www.mcolor.cz 

243 Robin Prinke dovoz aromatických pytlíčkŧ Přerov aroma-dekor@email.cz 
 

www.aromadekor.cz 

244 JULA CZ, s.r.o. velkoobchod s pap. zboţím Mohelnice julacz@julacz.cz 
 

www.julacz.cz 

245 PRIMA LINEA, s.r.o. velkoobchod - kabelky Olomouc - Hodolany iva.daniele@quick.cz 
 

xxx 

246 Casa Del Caffé, s.r.o. distribuce italské kávy Přerov casa_del_caffe@volny.cz 
 

xxx 

247 Trend Velkoobchod velkoobchod s kosmetikou Přerov info@trendvo.cz 
 

www.trendvo.cz 

248 LEVIOR s.r.o. prodej stavebního nářadí, nástrojŧ  Přerov petr@levior.cz;  
 

www.levior.cz 

249 BO - IMPORT s.r.o. velkoobchod s nářadím Olomouc info@bo-import.cz 
 

www.bo-import.cz 
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250 IMPACTUK prodej outletového oblečení Olomouc evka@impactuk.eu 

 
www.sikulka.eu 

 
251 Ondřej Lupták prodej hliníkových kol  Olomouc  info@teamdynamics.cz 

 
www.teamdynamics.cz 
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252 PERUN-CZ s.r.o. prodej kulturních památek Olomouc  office@peruncz.eu 
 

www.peruncz.eu 

253 NanoTrade s.r.o. výzkum nanotechnologií Olomouc  
filipkova@nanotrade.cz; 

gavlas@nanotrade.cz 

prodej, 

zástupce 
www.nanotrade.cz 

254 RNDr. Jiří Lošťák franchising Olomouc lostak@lostak.cz 
 

www.lostak.cz 

255 SAFFRON spol. s r.o. výzkum a vývoj biotechnologií Olomouc saffronsekretariat@seznam.cz;  
 

www.pi-voda.cz 

256 ALPINE Bau CZ, s.r.o. výstavba silnic a dálnic Valašské Meziříčí office@alpine.cz 
 

www.alpine.cz 

257 MOSEV plast. s.r.o. recyklace odpadŧ Nová Hradečná stuchly@mosevplast.cz ředitel www.mosevplast.cz 

258 S&H Moravia Trading, s.r.o. zprostředkování obchodŧ Prostějov S-H.moraviatrading@email.cz 
 

xxx 

259 Okresní hospodářská komora  podpora podnikání Přerov hkprerov@hkprerov.cz 
 

www.hkprerov.cz 

260 Krajská hospodářská komora  profesní organizace Olomouc khkok@khkok.cz 
 

www.khkok.cz 

261 Vladimir Prinke interim management Přerov vladimir@prinke.cz 
 

www.prinke.cz 

262 Statutární město Olomouc městský úřad Olomouc infocentrum@olomouc.eu 
 

www.olomouc.eu 

263 APEX Systems, spol. s r.o. hygiena ve zdravotnictví Horní Moštěnice obchod@apexsystems.cz 
 

www.apexsystems.cz 

264 RONA International, v.o.s. podpora podnikání s Ruskem Šumperk rona@i-rucz.ru 
 

www.irucz.ru 

265 ROSIVA Šumperk, s.r.o. obchod se Srbskem a Č. Horou Šumperk info@rosiva.cz 
 

www.rosiva.cz 

266 Radek Štěpán 
asistovaný nákup elektronických 

čteček z USA 
Šternberk info@kindle-levne.cz 

 
www.kindle-levne.cz 

267 China expert.cz podpora podnikání s Čínou Olomouc - Neředín info@chinaexpert.cz 
 

www.chinaexpert.cz 

268 Omnis Olomouc, a.s. realizace výstav a veletrhŧ Olomouc omnis@omnis.cz 
 

www.omnis.cz 

269 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. realizace výstav a veletrhŧ Olomouc info@flora-ol.cz 
 

www.flora-ol.cz 

270 Podnikový institut Olomouc dovoz odborné literatury  Olomouc pio@oasanet.cz 
 

xxx 

271 Lubomír Bodanský obchodní zastoupení Zábřeh inroscz@centrum.cz 
 

xxx 

272 Czech Invest agentura pro podporu podnikání  Olomouc olomouc@czechinvest.org 
 

www.czechinvest.org 

273 REP TISK spol. s r.o. digitální tiskárna Jeseník marek.pavlista@reptisk.cz 
 

www.reptisk.cz 

274 MICOS spol. s r.o. zprostředkovatelská činnost Prostějov micos@micos.cz 
 

www.micos.cz 

275 CDS  s.r.o. celní odbavení importu a exportu Olomouc cdsspedice@volny.cz 
 

www.cds-spedice.sweb.cz 
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276 Jiří Stach - SOLID stavební materiál Olomouc solid@atlas.cz xxx 

277 SOURCINGPARTS kooperační centrum, stavebnictví Olomouc mhu@sourcingparts.com 
 

www.sourcingparts.com 

278 Michal Kumšta - KAMA stavební firma, kamna Olomouc obchod@krby-kama.cz 
 

www.krby-kama.cz 

279 MONTERS s.r.o. ţelezobetonové konstrukce Olomouc jiri.hlavizna@monters.cz jednatelé www.monters.cz 

280 Skanska Transbeton s.r.o. prodej betonové směsi Olomouc transbeton@volny.cz 
 

www.transbeton.cz 

281 Bitumizol, s.r.o. stavební a obchodní společnost Olomouc - Hodolany paxa@bitumizol.cz 
 

www.bitumizol.cz 

282 Cidem Hranice, a.s., divize CETRIS prodej cementotřískových desek Hranice I - Město klvac@cetris.cz;  ředitel www.cetris.cz 

283 BUDEXPORT PRAHA, a.s. prodej stavebního materiálu Jeseník kovac@budexport.cz obchod www.budexport.cz 

284 PANAV, a.s. výroba přívěsŧ a návěsŧ Senice na Hané richard.lichtenberg@email.cz;  
 

www.panav.cz 

285 AVL Moravia, s.r.o. vývoj spalovacích motorŧ Hranice I - Město bronislav.kasparek@avl.com 
 

www.avlcechy.cz 

286 PARAGAN, s.r.o. 
výrobky nádstaveb na nákladní 

vozidla 

Hranice IV - 

Drahotuše 

pala@paragan.cz; 

pkoudelkova@paragan.cz 

ředitel, 

export 
www.paragan.cz 

287 OLPRAN, s.r.o. prodej a výroba jízdních kol Olomouc olpran@olpran.cz 
 

www.olpran.cz 

288 PROFIL BICYCLES CZ s.r.o. dovoz jízdních kol z Asie Hněvotín profil.bicycles@iol.cz 
 

www.mrxbike.cz 

289 AŢD Praha, s.r.o., závod Olomouc Zabezpečovací technika Olomouc azdzoz@azd.cz 
 

www.azd.cz 

290 
INTERNATIONAL LOGISTIC 

GATEWAY s.r.o. 
mezinárodní zasilatelství Přerov info@cz.ilg-group.com 

 
www.ilg-group.com 

291 DELTA Engineering s.r.o. doprava sypkých hmot Přerov prerov@deltaeng.cz 
 

www.deltaeng.cz 

292 SIGNALBAU, a.s. 
výroba a montáţ 

telekomunikačních sítí 
Přerov 

signalbau@signalbau.cz; 

trochta@signalbau.cz 

ředitel, 

obchod,  
www.signalbau.cz 

293 METRUM s.r.o. 
distribuce a výroba lepidel, tmelŧ 

apod. 
Přerov 

sarka.cermakova@metrum.cz; 

otmar.sysala@metrum.cz  
www.metrum.cz 

294 Piccola - M, s.r.o. výroba střešních nosičŧ Přerov piccolam@piccolam.cz 
 

www.stresninosice.eu 

295 Carmagnus s.r.o. dovozce automobilŧ značky Ford Přerov lsofka@carmagnus.cz;  jednatel www.carmagnus.cz 

296 KENDRION Binder magnety, s.r.o. prodej elektronického materiálu Prostějov cz-prostejov@kendrion.com 
 

www.kedrion.com 

297 Cement Hranice, a.s. výroba cementu  Hranice I - Město cement@cement.cz 
 

www.cement.cz 

298 
SYNERGIES LOGISTIQUES BV 

HRANICE, a.s. 
logistika Hranice marek.bartusek@synlog.cz 

 

www.synergieslogistiques.c

z 

299 LH interier, s.r.o. stavební rekonstrukce, nábytek Prostějov lh.interier@quick.cz 
 

xxx 

300 MUBEA - HZP, s.r.o. výroba pruţin a stabilizátorŧ Prostějov info.mubea.hzp@mubea.com 
 

www.mubea.com 
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Příloha č. 5 – Grafické schéma a ceník parkingu na Letišti Leoše Janáčka 

Grafické schéma parkování 

Obrázek 1: Grafické schéma parkingu na Letišti Leoše Janáčka 

 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Parkování [online]. Dostupné z www: http://www.airport-

ostrava.cz/cz/page-parkovani/ 

 

Ceník parkování 

Tabulka 1: Ceník pro centrální parkoviště P1 

15 minut zdarma 

1 hodina 40,- Kč 

kaţdá další započatá hodina 40,- Kč 

5 hodin – 1 den 300,- Kč 

kaţdý další započatý den  400,- Kč 

Tabulka 2: Ceník pro vzdálené parkoviště P3 

1 hodina 40,- Kč 

1 den 200,- Kč 

1 týden 800,- Kč 

2 týdny 1 200,- Kč 

Tabulka 3: Ceník pro parkoviště P4 

1 hodina 20,- Kč 

kaţdá další započatá hodina 20,- Kč 
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Příloha č. 6 – SWOT analýza 

Hodnocení silných a slabých stránek letiště 

Z hlediska funkčnosti byly faktory hodnoceny na škále od -2 do +2, kde hodnota -2 

vyjadřovala nejmenší dopad faktoru na funkčnost letiště a naopak hodnota +2 vyjadřovala 

největší dopad faktoru na funkčnost letiště. Dle závaţnosti byly faktory hodnoceny na škále 

od -1 do 1, kde hodnota -1 znamenala nízkou závaţnost a hodnota +1 vysokou závaţnost 

hodnoceného faktoru.  

Tabulka 2:Hodnocení silných stránek ostravského letiště 

Hodnocené faktory – SILNÉ STRÁNKY funkčnost závaţnost 

Jedinečnost rozlohy a délky přistávají dráhy 2 1 

Tradice a délka působení  1 0 

Strategická poloha v blízkosti Ostravy 1 1 

Moderní odbavovací hala 2 1 

Bohaté zázemí pro odbavení cargo letů 2 0 

Meteorologická stanice přímo v areálu 1 -1 

Široká nabídka letů do zemí Jiţní Evropy 1 1 

Přehledné a moderní webové stránky 1 0 

 

Tabulka 3: Hodnocení slabých stránek ostravského letiště 

Hodnocené faktory – SLABÉ STRÁNKY funkčnost závaţnost 

Špatná ţelezniční dopravní dostupnost -1 1 

Minimum pravidelných letů -2 1 

Neexistence letů do atraktivních destinací (Řím, Londýn) -2 1 

Nízká vytíţenost letiště v zimě -1 1 

Nízký počet odbavených letadel -1 0 

Nedostatek ubytovacích kapacit -1 0 

Nedostatek nákupních moţností -1 0 

   

Analýza příleţitostí 

Při hodnocení příleţitostí byly vybrané faktory hodnoceny dle pravděpodobnosti 

úspěchu, s jakou mŧţe letiště příleţitosti vyuţít a dle jejich přitaţlivosti. Pravděpodobnost 
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úspěchu byla hodnocena na škále od -2 do +2, kde hodnota -2 představovala nejmenší 

pravděpodobnost, ţe se letišti podaří příleţitosti vyuţít a hodnota +2 vyjadřovala největší 

míru úspěchu vyuţití. Dle přitaţlivosti byly faktory hodnoceny na škále od -1 do +1, kde -1 

představovala nízkou přitaţlivost a +1 vysokou přitaţlivost faktoru pro letiště. 

Tabulka 4: Hodnocení příleţitostí ostravského letiště 

Hodnocené faktory pravděpodobnost úspěchu přitaţlivost 

Zavedení nové zahraniční linky 2 1 

Zlepšení infrastruktury v regionu -1 0 

Růst ţivotní úrovně obyvatel Moravy -2 1 

Zhoršení legislativních podmínek pro ostatní druhy dopravy 0 -1 

Vstup mezinárodního investora do spádové oblasti letiště 1 1 

 

Analýza ohroţení 

Faktory ohroţení, které mohou negativně pŧsobit na chod letiště, byly hodnoceny dle 

pravděpodobnosti výskytu a dle závaţnosti, se kterou mohou při jejich vzniku pŧsobit na 

ostravské letiště. Pravděpodobnost výskytu byla hodnocena na škále -2 aţ +2, kde hodnota -2 

znázorňovala velmi nízkou pravděpodobnost výskytu a hodnota +2 naopak velmi vysokou 

pravděpodobnost s jakou se mŧţe ohroţení objevit. Dle závaţnosti byly faktory hodnoceny na 

škále od -1 do +1, kde -1 znamenala nízkou závaţnost a naopak +1 vyjadřovala vysokou 

závaţnost, se kterou by faktor pŧsobil na chod letiště. 

Tabulka 5: Hodnocení ohroţení ostravského letiště 

Hodnocené faktory 
pravděpodobnost 

výskytu 
závaţnost 

Pokles ţivotní úrovně obyvatelstva 1 1 

Změna preferencí – přechod k jiným druhům dopravy 1 1 

Ekonomická krize – sníţení ţivotní úrovně 2 1 

Změna legislativních podmínek v neprospěch letecké dopravy 0 0 

Přírodní katastrofy ohroţující chod letiště -1 1 
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Příloha č. 7 – Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Identifikační údaje 

Obrázek 1: Grafické zobrazení rozdělení respondentů dle oboru činnosti 

 

Tabulka 1: Pearsonův Chi-Square test pro zkoumání závislosti mezi podílem 

zahraničních aktivit a destinací, do které aktivity směřují 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,327
a
 24 ,289 

Likelihood Ratio 26,453 24 ,331 

Linear-by-Linear Association ,012 1 ,913 

N of Valid Cases 68   

Tabulka 2: Testování normality rozloţení souboru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Obor činností 

respondentů 

Velikost firmy dle 

počtu zaměstnanců 

Sídlo společnosti 

dle okresu 

Podíl ZO na celkových 

obch. aktivitách  

N 68 68 68 68 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 3,35 2,12 2,16 2,44 

Std. Deviation 2,191 ,923 1,399 1,429 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,261 ,198 ,267 ,211 

Positive ,261 ,196 ,267 ,211 

Negative -,210 -,198 -,203 -,157 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,152 1,634 2,205 1,741 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,890 ,096 1,200 ,068 

a. Test distribution is Normal. 
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Tabulka 3: Testování korelace mezi identifikačními údaji 

Correlations 

 

Obor činností 

respondentů 

Velikost firmy 

dle počtu 

zaměstnanců 

Sídlo 

společnosti dle 

příslušnosti k 

okresu 

Podíl 

zahraničního 

obchodu na 

celkových 

obchodních 

aktivitách 

respondentů 

Destinace, do 

kterých směřují 

obchodní 

operace 

respondentů 

Spearman's rho Obor činností respondentů Correlation Coefficient 1,000 -,386
**
 -,056 -,114 ,031 

Sig. (2-tailed) . ,001 ,649 ,353 ,801 

N 68 68 68 68 68 

Velikost firmy dle počtu 

zaměstnanců 

Correlation Coefficient -,386
**
 1,000 ,242

*
 ,328

**
 ,009 

Sig. (2-tailed) ,001 . ,047 ,006 ,943 

N 68 68 68 68 68 

Sídlo společnosti dle 

příslušnosti k okresu 

Correlation Coefficient -,056 ,242
*
 1,000 ,121 -,172 

Sig. (2-tailed) ,649 ,047 . ,327 ,162 

N 68 68 68 68 68 

Podíl zahraničního obchodu 

na celkových obchodních 

aktivitách respondentů 

Correlation Coefficient -,114 ,328
**
 ,121 1,000 ,076 

Sig. (2-tailed) ,353 ,006 ,327 . ,537 

N 68 68 68 68 68 

Destinace, do kterých 

směřují obchodní operace 

respondentů 

Correlation Coefficient ,031 ,009 -,172 ,076 1,000 

Sig. (2-tailed) ,801 ,943 ,162 ,537 . 

N 68 68 68 68 68 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabulka 4: Pearsonův Chi-Square test pro zkoumání závislosti mezi typem dopravy a 

oborem, ve kterém firma působí 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 78,096
a
 18 ,000 

Likelihood Ratio 20,759 18 ,292 

Linear-by-Linear Association ,988 1 ,320 

N of Valid Cases 68   

a. 25 cells (89,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Sig. ≤ 0,05  existuje závislost 

Tabulka 5: Pearsonův Chi-Square test pro zkoumání závislosti mezi typem dopravy a 

sídlem firmy 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,997
a
 12 ,983 

Likelihood Ratio 5,746 12 ,928 

Linear-by-Linear Association 1,329 1 ,249 

N of Valid Cases 68   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 

Sig. ≥ 0,05  neexistuje závislost 

Tabulka 6: Pearsonův Chi-Square test pro zkoumání závislosti mezi typem dopravy a 

velikostí firmy 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,641
a
 9 ,571 

Likelihood Ratio 8,339 9 ,500 

Linear-by-Linear Association ,389 1 ,533 

N of Valid Cases 68   

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06. 

Sig. ≥ 0,05  neexistuje závislost 
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Vyuţití letecké dopravy 

Tabulka 7:Testování závislosti vyuţití letecké dopravy a předmětu činnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,205
a
 6 ,223 

Likelihood Ratio 8,668 6 ,193 

Linear-by-Linear Association 1,621 1 ,203 

N of Valid Cases 68   

a. 10 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,34. 

Sig. ≥ 0,05  neexistuje závislost 

Tabulka 8: Testování závislosti vyuţití letecké dopravy a sídla firmy 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,375
a
 4 ,358 

Likelihood Ratio 4,651 4 ,325 

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,959 

N of Valid Cases 68   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,03. 

Sig. ≥ 0,05  neexistuje závislost 

Tabulka 9: Testování závislosti vyuţití letecké dopravy a velikosti firmy 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,834
a
 3 ,184 

Likelihood Ratio 6,062 3 ,109 

Linear-by-Linear Association 4,581 1 ,032 

N of Valid Cases 68   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,35. 

Sig. ≥ 0,05  neexistuje závislost 
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Tabulka 10: Vyuţití letecké dopravy z hlediska oboru činnosti firmy 

Statistics=% within Obor činností respondentů 

 
Využití letecké dopravy při podnikatelské činnosti 

Total ano ne 

Obor činností 

respondentů 

zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

75,0% 25,0% 100,0% 

průmysl 78,1% 21,9% 100,0% 

stavebnictví 33,3% 66,7% 100,0% 

velkoobchod a maloobchod 58,8% 41,2% 100,0% 

doprava a skladování 100,0% ,0% 100,0% 

ubytování, stravování a 

pohostinství 

,0% 100,0% 100,0% 

ostatní činnosti 57,1% 42,9% 100,0% 

Total 66,2% 33,8% 100,0% 

Tabulka 11: Vyuţití letecké dopravy z hlediska umístění sídla firmy 

Statistics=% within Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

 
Využití letecké dopravy při podnikatelské činnosti 

Total ano ne 

Sídlo společnosti dle 

příslušnosti k okresu 

Olomouc 65,6% 34,4% 100,0% 

Přerov 60,0% 40,0% 100,0% 

Prostějov 83,3% 16,7% 100,0% 

Šumperk 87,5% 12,5% 100,0% 

Jeseník 42,9% 57,1% 100,0% 

Total 66,2% 33,8% 100,0% 

Tabulka 12: Frekvence vyuţití letecké dopravy z hlediska oboru činnosti 

Statistics=% within Obor činností respondentů 

 

Frekvence využití letecké dopravy 

Total 

méně než 

1x ročně 1 - 2x ročně 

několikrát 

ročně 1x měsíčně častěji 

Obor činností 

respondentů 

zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

,0% 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

průmysl 8,0% 20,0% 44,0% 8,0% 20,0% 100,0% 

stavebnictví ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

velkoobchod a maloobchod 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% ,0% 100,0% 

doprava a skladování ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

ostatní činnosti ,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Total 6,7% 28,9% 42,2% 8,9% 13,3% 100,0% 
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Tabulka 13: Frekvence vyuţití letecké dopravy z hlediska velikosti firmy 

Statistics=% within Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 

Frekvence využití letecké dopravy 

Total 

méně než 

1x ročně 1 - 2x ročně 

několikrát 

ročně 1x měsíčně častěji 

Velikost firmy 

dle počtu 

zaměstnanců 

1 - 19 zaměstnanců ,0% 63,6% 27,3% 9,1% ,0% 100,0% 

20 - 99 zaměstnanců 14,3% 14,3% 57,1% 7,1% 7,1% 100,0% 

100 - 499 zaměstnanců 6,3% 25,0% 37,5% 12,5% 18,8% 100,0% 

500 a více zaměstnanců ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

Tabulka 14: Frekvence vyuţití letecké dopravy z hlediska sídla firmy 

Statistics=% within Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

 
Frekvence využití letecké dopravy 

Total méně než 1x ročně 1 - 2x ročně několikrát ročně 1x měsíčně častěji 

Sídlo společnosti 

dle příslušnosti k 

okresu 

Olomouc 4,8% 23,8% 52,4% 4,8% 14,3% 100,0% 

Přerov ,0% 22,2% 44,4% 11,1% 22,2% 100,0% 

Prostějov 20,0% 60,0% ,0% 20,0% ,0% 100,0% 

Šumperk 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0% 

Jeseník ,0% 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

Tabulka 15: Směr vyuţití letecké dopravy z hlediska oboru činnosti firmy 

Statistics=% within Obor činností respondentů 

 
Využití letecké dopravy z geografického hlediska 

Total v rámci ČR v rámci Evropy mimo Evropu 

Obor činností 

respondentů 

zemědělství, lesnictví a rybářství ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

průmysl 4,0% 72,0% 24,0% 100,0% 

stavebnictví ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

velkoobchod a maloobchod ,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

doprava a skladování ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

ostatní činnosti ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Tabulka 16: Směr vyuţití letecké dopravy z hlediska velikosti firmy 

Statistics=% within Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 
Využití letecké dopravy z geografického hlediska 

Total v rámci ČR v rámci Evropy mimo Evropu 

Velikost firmy dle 

počtu zaměstnanců 

1 - 19 zaměstnanců ,0% 45,5% 54,5% 100,0% 

20 - 99 zaměstnanců ,0% 92,9% 7,1% 100,0% 

100 - 499 zaměstnanců 6,3% 56,3% 37,5% 100,0% 

500 a více zaměstnanců ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
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Tabulka 17: Směr vyuţití letecké dopravy z hlediska sídla firmy 

 
Využití letecké dopravy z geografického hlediska 

Total v rámci České republiky v rámci Evropy mimo Evropu 

Sídlo společnosti dle 

příslušnosti k okresu 

Olomouc 4,8% 66,7% 28,6% 100,0% 

Přerov ,0% 77,8% 22,2% 100,0% 

Prostějov ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Šumperk ,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

Jeseník ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Tabulka 18: Účel vyuţití letecké dopravy dle oboru činnosti 

 

Obor činností respondentů 

Total 

zemědělství, 

lesnictví a rybářství průmysl stavebnictví 

velkoobchod 

a maloobchod 

doprava a 

skladování 

ostatní 

činnosti 

Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 1 9 1 5 0 4 20 

% within 

obor_cinnosti 

33,3% 36,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
 

Přeprava strojů a 

zařízení 

Count 0 1 0 0 0 0 1 

% within 

obor_cinnosti 

,0% 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
 

Přeprava 

zaměstnanců v rámci 

služebních cest 

Count 1 18 1 4 1 3 28 

% within 

obor_cinnosti 

33,3% 72,0% 50,0% 40,0% 100,0% 75,0% 
 

Přeprava 

vrcholového 

managementu 

Count 2 13 1 5 0 4 25 

% within 

obor_cinnosti 

66,7% 52,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
 

Total Count 3 25 2 10 1 4 45 

Tabulka 19: Účel vyuţití letecké dopravy dle velikosti firmy 

 

Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

Total 

1 - 19 

zaměstnanců 

20 - 99 

zaměstnanců 

100 - 499 

zaměstnanců 

500 a více 

zaměstnanců 

 Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 6 4 9 1 20 

% within velikost_firmy 54,5% 28,6% 56,3% 25,0%  

Přeprava strojů a 

zařízení 

Count 0 0 1 0 1 

% within velikost_firmy ,0% ,0% 6,3% ,0%  

Přeprava zaměstnanců 

v rámci služebních cest 

Count 5 10 10 3 28 

% within velikost_firmy 45,5% 71,4% 62,5% 75,0%  

Přeprava vrcholového 

managementu 

Count 8 5 9 3 25 

% within velikost_firmy 72,7% 35,7% 56,3% 75,0%  

Total Count 11 14 16 4 45 
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Tabulka 20: Účel vyuţití letecké dopravy dle sídla firmy 

 
Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

Total Olomouc Přerov Prostějov Šumperk Jeseník 

 Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 10 4 3 2 1 20 

% within sidlo 47,6% 44,4% 60,0% 28,6% 33,3%  

Přeprava strojů a zařízení Count 0 1 0 0 0 1 

% within sidlo ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0%  

Přeprava zaměstnanců v 

rámci služebních cest 

Count 14 6 2 5 1 28 

% within sidlo 66,7% 66,7% 40,0% 71,4% 33,3%  

Přeprava vrcholového 

managementu 

Count 13 4 4 2 2 25 

% within sidlo 61,9% 44,4% 80,0% 28,6% 66,7%  

Total Count 21 9 5 7 3 45 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Tabulka 21: Účel vyuţití letecké dopravy dle podílu zahraničního obchodu na aktivitách 

firmy 

 

Podíl zahraničního obchodu na celkových obchodních 

aktivitách respondentů 

Total do 20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% nad 80% 

 Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 5 5 4 3 3 20 

% within podil_ZO 41,7% 41,7% 50,0% 50,0% 42,9%  

Přeprava strojů a 

zařízení 

Count 0 0 0 0 1 1 

% within podil_ZO ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3%  

Přeprava 

zaměstnanců v rámci 

služebních cest 

Count 4 6 7 6 5 28 

% within podil_ZO 33,3% 50,0% 87,5% 100,0% 71,4%  

Přeprava vrcholového 

managementu 

Count 8 7 3 2 5 25 

% within podil_ZO 66,7% 58,3% 37,5% 33,3% 71,4%  

Total Count 12 12 8 6 7 45 

Percentages and totals are based on respondents. 

Tabulka 22: Testování závislosti mezi preferencí letiště a oborem činnosti 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,011
a
 20 ,004 

Likelihood Ratio 24,438 20 ,224 

Linear-by-Linear Association ,273 1 ,601 

N of Valid Cases 45   

a. 27 cells (90,0%) have expected count less than 5.  
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Tabulka 23: Tabulka adjustovaných reziduí pro testování závislosti mezi preferencí 

letiště a oborem činnosti 

Statistics=Adjusted Residual 

 

Primárně využívané letiště 

Letiště Leoše 

Janáčka v 

Ostravě 

Letiště Brno-

Tuřany 

Letiště Praha - 

Ruzyně 

jiné letiště v 

rámci ČR 

Letiště ve 

Vídni 

Obor činností 

respondentů 

zemědělství 5,4 -,6 -,9 -,3 -1,1 

průmysl -1,6 ,8 -,9 -1,1 1,6 

stavebnictví -,3 2,1 -,2 -,2 -,9 

velkoobchod a 

maloobchod 

-,8 -1,1 ,9 1,9 -,5 

doprava a 

skladování 

-,2 -,3 ,9 -,2 -,6 

ostatní činnosti -,5 -,7 ,7 -,3 -,1 

Tabulka 24: Preference mezinárodního letiště dle velikosti firmy 

Statistics=% within Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 

Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

Total 

1 - 19 

zaměstnanců 

20 - 99 

zaměstnanců 

100 - 499 

zaměstnanců 

500 a více 

zaměstnanců 

Primárně 

využívané letiště 

Letiště Leoše Janáčka 

v Ostravě 

,0% ,0% 12,5% ,0% 4,4% 

Letiště Brno-Tuřany ,0% 21,4% 6,3% ,0% 8,9% 

Letiště Praha - Ruzyně 54,5% 57,1% 62,5% 50,0% 57,8% 

jiné letiště v rámci ČR 9,1% ,0% ,0% ,0% 2,2% 

Letiště ve Vídni 36,4% 21,4% 18,8% 50,0% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabulka 25: Preference mezinárodního letiště dle sídla firmy 

Statistics=% within Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

 
Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

Total Olomouc Přerov Prostějov Šumperk Jeseník 

Primárně 

využívané letiště 

Letiště Leoše Janáčka v 

Ostravě 

,0% 22,2% ,0% ,0% ,0% 4,4% 

Letiště Brno-Tuřany 14,3% ,0% ,0% 14,3% ,0% 8,9% 

Letiště Praha - Ruzyně 52,4% 55,6% 80,0% 42,9% 100,0% 57,8% 

jiné letiště v rámci ČR 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% 

Letiště ve Vídni 28,6% 22,2% 20,0% 42,9% ,0% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabulka 26: Preference mezinárodního letiště dle podílu zahraničního obchodu firmy 

Statistics=% within Podíl zahraničního obchodu na celkových obchodních aktivitách respondentů 

 

Podíl zahraničního obchodu na celkových obchodních 

aktivitách respondentů 

Total do 20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% nad 80% 

Primárně 

využívané 

letiště 

Letiště Leoše Janáčka v 

Ostravě 

8,3% 8,3% ,0% ,0% ,0% 4,4% 

Letiště Brno-Tuřany 16,7% 8,3% 12,5% ,0% ,0% 8,9% 

Letiště Praha - Ruzyně 58,3% 58,3% 62,5% 50,0% 57,1% 57,8% 

jiné letiště v rámci ČR ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% 2,2% 

Letiště ve Vídni 16,7% 16,7% 25,0% 50,0% 42,9% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabulka 27: Vyhodnocení Jednovýběrového T-Testu pro faktory důleţitosti 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Dopravní dostupnost 45 1,53 ,869 ,129 

Cenová úroveň služeb 45 2,11 1,027 ,153 

Šířka nabídky služeb 45 2,24 ,981 ,146 

Nabídka vnitrostátních letů 45 3,73 1,195 ,178 

Nabídka mezinárodních letů 45 1,53 ,869 ,129 

Komunikace se zákazníky 45 2,31 ,949 ,142 

Spolehlivost služeb 45 1,84 ,999 ,149 

Bezpečnostní opatření 45 2,24 1,048 ,156 

Personální zabezpečení 45 2,42 ,892 ,133 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Dopravní dostupnost -11,326 44 ,000 -1,467 -1,73 -1,21 

Cenová úroveň služeb -5,804 44 ,000 -,889 -1,20 -,58 

Šířka nabídky služeb -5,169 44 ,000 -,756 -1,05 -,46 

Nabídka vnitrostátních letů 4,118 44 ,000 ,733 ,37 1,09 

Nabídka mezinárodních letů -11,326 44 ,000 -1,467 -1,73 -1,21 

Komunikace se zákazníky -4,868 44 ,000 -,689 -,97 -,40 

Spolehlivost služeb -7,760 44 ,000 -1,156 -1,46 -,86 

Bezpečnostní opatření -4,837 44 ,000 -,756 -1,07 -,44 

Personální zabezpečení -4,347 44 ,000 -,578 -,85 -,31 
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Tabulka 28: ANOVA pro testování hodnocených faktorů v závislosti na oboru činnosti 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dopravní dostupnost Between Groups 3,100 5 ,620 ,803 ,554 

Within Groups 30,100 39 ,772   

Total 33,200 44    

Cenová úroveň služeb Between Groups 4,128 5 ,826 ,761 ,584 

Within Groups 42,317 39 1,085   

Total 46,444 44    

Šířka nabídky služeb Between Groups 1,061 5 ,212 ,201 ,960 

Within Groups 41,250 39 1,058   

Total 42,311 44    

Nabídka vnitrostátních letů Between Groups 5,543 5 1,109 ,755 ,587 

Within Groups 57,257 39 1,468   

Total 62,800 44    

Nabídka mezinárodních letů Between Groups 1,533 5 ,307 ,378 ,861 

Within Groups 31,667 39 ,812   

Total 33,200 44    

Komunikace se zákazníky Between Groups 3,828 5 ,766 ,834 ,534 

Within Groups 35,817 39 ,918   

Total 39,644 44    

Spolehlivost služeb Between Groups 8,261 5 1,652 1,807 ,134 

Within Groups 35,650 39 ,914   

Total 43,911 44    

Bezpečnostní opatření Between Groups 5,854 5 1,171 1,076 ,389 

Within Groups 42,457 39 1,089   

Total 48,311 44    

Personální zabezpečení Between Groups 3,151 5 ,630 ,772 ,576 

Within Groups 31,827 39 ,816   

Total 34,978 44    
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Tabulka 29: ANOVA pro testování hodnocených faktorů v závislosti na velikosti firmy 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dopravní dostupnost Between Groups ,726 3 ,242 ,306 ,821 

Within Groups 32,474 41 ,792   

Total 33,200 44    

Cenová úroveň služeb Between Groups ,371 3 ,124 ,110 ,954 

Within Groups 46,074 41 1,124   

Total 46,444 44    

Šířka nabídky služeb Between Groups 1,218 3 ,406 ,405 ,750 

Within Groups 41,093 41 1,002   

Total 42,311 44    

Nabídka vnitrostátních letů Between Groups ,966 3 ,322 ,214 ,886 

Within Groups 61,834 41 1,508   

Total 62,800 44    

Nabídka mezinárodních letů Between Groups 2,226 3 ,742 ,982 ,411 

Within Groups 30,974 41 ,755   

Total 33,200 44    

Komunikace se zákazníky Between Groups ,447 3 ,149 ,156 ,925 

Within Groups 39,197 41 ,956   

Total 39,644 44    

Spolehlivost služeb Between Groups ,554 3 ,185 ,175 ,913 

Within Groups 43,357 41 1,057   

Total 43,911 44    

Bezpečnostní opatření Between Groups 1,828 3 ,609 ,538 ,659 

Within Groups 46,483 41 1,134   

Total 48,311 44    

Personální zabezpečení Between Groups ,706 3 ,235 ,281 ,838 

Within Groups 34,272 41 ,836   

Total 34,978 44    
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Tabulka 30: ANOVA pro testování hodnocených faktorů v závislosti na sídle firmy 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dopravní dostupnost Between Groups 3,892 4 ,973 1,328 ,276 

Within Groups 29,308 40 ,733   

Total 33,200 44    

Cenová úroveň služeb Between Groups 1,613 4 ,403 ,360 ,836 

Within Groups 44,832 40 1,121   

Total 46,444 44    

Šířka nabídky služeb Between Groups 4,813 4 1,203 1,283 ,293 

Within Groups 37,498 40 ,937   

Total 42,311 44    

Nabídka vnitrostátních letů Between Groups 8,635 4 2,159 1,594 ,195 

Within Groups 54,165 40 1,354   

Total 62,800 44    

Nabídka mezinárodních letů Between Groups ,540 4 ,135 ,165 ,955 

Within Groups 32,660 40 ,817   

Total 33,200 44    

Komunikace se zákazníky Between Groups 1,556 4 ,389 ,408 ,801 

Within Groups 38,089 40 ,952   

Total 39,644 44    

Spolehlivost služeb Between Groups 1,403 4 ,351 ,330 ,856 

Within Groups 42,508 40 1,063   

Total 43,911 44    

Bezpečnostní opatření Between Groups 5,041 4 1,260 1,165 ,341 

Within Groups 43,270 40 1,082   

Total 48,311 44    

Personální zabezpečení Between Groups ,889 4 ,222 ,261 ,901 

Within Groups 34,089 40 ,852   

Total 34,978 44    
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Vyuţití ostravského letiště 

Tabulka 31: Vyuţití ostravského letiště oslovenými respondenty 

Využili jste někdy služeb Letiště Leoše Janáčka v Ostravě? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 13 19,1 28,9 28,9 

ne 32 47,1 71,1 100,0 

Total 45 66,2 100,0  

Missing 0 23 33,8   

Total 68 100,0   

Tabulka 32: Uţivatelé ostravského letiště dle oboru činnosti 

Statistics=% within Obor činností respondentů 

 
Využití ostravského letiště 

Total ano ne 

Obor činností respondentů zemědělství, lesnictví a rybářství 66,7% 33,3% 100,0% 

průmysl 40,0% 60,0% 100,0% 

stavebnictví ,0% 100,0% 100,0% 

velkoobchod a maloobchod ,0% 100,0% 100,0% 

doprava a skladování ,0% 100,0% 100,0% 

ostatní činnosti 25,0% 75,0% 100,0% 

Total 28,9% 71,1% 100,0% 

Tabulka 33: Uţivatelé ostravského letiště dle velikosti firmy 

Statistics=% within Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 
Využití ostravského letiště 

Total ano ne 

Velikost firmy dle počtu 

zaměstnanců 

1 - 19 zaměstnanců 9,1% 90,9% 100,0% 

20 - 99 zaměstnanců 21,4% 78,6% 100,0% 

100 - 499 zaměstnanců 43,8% 56,3% 100,0% 

500 a více zaměstnanců 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 28,9% 71,1% 100,0% 
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Tabulka 34: Uţivatelé ostravského letiště dle sídla firmy 

Statistics=% within Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

 
Využití ostravského letiště 

Total ano ne 

Sídlo společnosti dle 

příslušnosti k okresu 

Olomouc 33,3% 66,7% 100,0% 

Přerov 44,4% 55,6% 100,0% 

Prostějov 20,0% 80,0% 100,0% 

Šumperk 14,3% 85,7% 100,0% 

Jeseník ,0% 100,0% 100,0% 

Total 28,9% 71,1% 100,0% 

Tabulka 35: Frekvence vyuţití ostravského letiště 

Kolikrát jste využili služeb Letiště Leoše Janáčka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid jednou 4 5,9 30,8 30,8 

2 - 5x 9 13,2 69,2 100,0 

Total 13 19,1 100,0  

Missing 0 55 80,9   

Total 68 100,0   

Tabulka 36: Frekvence vyuţití ostravského letiště dle oboru činnosti 

Statistics=% within Obor činností respondentů 

 
Četnost využití ostravského letiště 

Total jednou 2 - 5x 

Obor činností respondentů zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

,0% 100,0% 100,0% 

průmysl 30,0% 70,0% 100,0% 

ostatní činnosti 100,0% ,0% 100,0% 

Total 30,8% 69,2% 100,0% 

Tabulka 37: Frekvence vyuţití ostravského letiště dle velikosti firmy 

Statistics=% within Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

 
Četnost využití ostravského letiště 

Total jednou 2 - 5x 

Velikost firmy dle počtu 

zaměstnanců 

1 - 19 zaměstnanců 100,0% ,0% 100,0% 

20 - 99 zaměstnanců 66,7% 33,3% 100,0% 

100 - 499 zaměstnanců ,0% 100,0% 100,0% 

500 a více zaměstnanců 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 30,8% 69,2% 100,0% 
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Tabulka 38: Frekvence vyuţití ostravského letiště dle sídla firmy 

Statistics=% within Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

 
Četnost využití ostravského letiště 

Total jednou 2 - 5x 

Sídlo společnosti dle 

příslušnosti k okresu 

Olomouc 28,6% 71,4% 100,0% 

Přerov 25,0% 75,0% 100,0% 

Prostějov 100,0% ,0% 100,0% 

Šumperk ,0% 100,0% 100,0% 

Total 30,8% 69,2% 100,0% 

Tabulka 39: Směr vyuţití ostravského letiště dle oboru činnosti 

 

Obor činností respondentů 

Total 

zemědělství, 

lesnictví a 

rybářství průmysl ostatní činnosti 

Vnitrostátní přeprava Count 0 2 0 2 

% within obor_cinnosti ,0% 20,0% ,0%  

Lety v rámci Evropy Count 1 7 1 9 

% within obor_cinnosti 50,0% 70,0% 100,0

% 
 

Lety mimo Evropu Count 1 1 0 2 

% within obor_cinnosti 50,0% 10,0% ,0%  

Total Count 2 10 1 13 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Tabulka 40: Směr vyuţití ostravského letiště dle velikosti firmy 

 
Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

Total 

1 - 19 

zaměstnanců 

20 - 99 

zaměstnanců 

100 - 499 

zaměstnanců 

500 a více 

zaměstnanců 

Vnitrostátní přeprava Count 0 0 2 0 2 

% within velikost_firmy ,0% ,0% 28,6% ,0%  

Lety v rámci Evropy Count 1 2 4 2 9 

% within velikost_firmy 100,0% 66,7% 57,1% 100,0%  

Lety mimo Evropu Count 0 1 1 0 2 

% within velikost_firmy ,0% 33,3% 14,3% ,0%  

Total Count 1 3 7 2 13 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Tabulka 41: Směr vyuţití ostravského letiště dle sídla firmy 

 Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

Total Olomouc Přerov Prostějov Šumperk 

Vnitrostátní přeprava Count 1 1 0 0 2 

% within sidlo 14,3% 25,0% ,0% ,0%  

Lety v rámci Evropy Count 6 2 0 1 9 

% within sidlo 85,7% 50,0% ,0% 100,0%  

 Lety mimo Evropu Count 0 1 1 0 2 

% within sidlo ,0% 25,0% 100,0% ,0%  

Total Count 7 4 1 1 13 

Percentages and totals are based on respondents. 

Tabulka 42: Účel vyuţití ostravského letiště dle oboru činnosti 

 

Obor činností respondentů 

Total 

zemědělství, 

lesnictví a rybářství průmysl 

ostatní 

činnosti 

 Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 1 2 0 3 

% within obor_cinnosti 50,0% 20,0% ,0%  

Přeprava zaměstnanců v 

rámci služebních cest 

Count 0 6 0 6 

% within obor_cinnosti ,0% 60,0% ,0%  

Přeprava vrcholového 

managementu 

Count 1 3 0 4 

% within obor_cinnosti 50,0% 30,0% ,0%  

Soukromá přeprava Count 0 2 1 3 

% within obor_cinnosti ,0% 20,0% 100,0%  

Total Count 2 10 1 13 

Tabulka 43: Účel vyuţití ostravského letiště dle velikosti firmy 

 

Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

Total 

1 - 19 

zaměstnanců 

20 - 99 

zaměstnanců 

100 - 499 

zaměstnanců 

500 a více 

zaměstnanců 

 Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 0 1 2 0 3 

% within velikost_firmy ,0% 33,3% 28,6% ,0%  

Přeprava zaměstnanců v 

rámci služebních cest 

Count 0 1 4 1 6 

% within velikost_firmy ,0% 33,3% 57,1% 50,0%  

Přeprava vrcholového 

managementu 

Count 0 0 3 1 4 

% within velikost_firmy ,0% ,0% 42,9% 50,0%  

Soukromá přeprava Count 1 1 0 1 3 

% within velikost_firmy 100,0% 33,3% ,0% 50,0%  

Total Count 1 3 7 2 13 
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Tabulka 44: Účel vyuţití ostravského letiště dle sídla firmy 

 Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

Total Olomouc Přerov Prostějov Šumperk 

Přeprava materiálu, 

polotovarů a zboží 

Count 1 1 1 0 3 

% within sidlo 14,3% 25,0% 100,0% ,0%  

Přeprava zaměstnanců v 

rámci služebních cest 

Count 5 1 0 0 6 

% within sidlo 71,4% 25,0% ,0% ,0%  

Přeprava vrcholového 

managementu 

Count 1 2 0 1 4 

% within sidlo 14,3% 50,0% ,0% 100,0%  

Soukromá přeprava Count 2 1 0 0 3 

% within sidlo 28,6% 25,0% ,0% ,0%  

Total Count 7 4 1 1 13 

Tabulka 45: Výsledky Jednovýběrového T-testu pro faktory spokojenosti 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Dopravní dostupnost 13 1,85 ,987 ,274 

Cenová úroveň služeb 13 2,23 ,725 ,201 

Šířka nabídky služeb 13 2,46 ,776 ,215 

Nabídka vnitrostátních letů 13 2,92 ,954 ,265 

Nabídka mezinárodních letů 13 3,54 1,127 ,312 

Komunikace se zákazníky 13 2,38 ,768 ,213 

Spolehlivost služeb 13 2,23 ,832 ,231 

Bezpečnostní opatření 13 2,31 ,751 ,208 

Personální zabezpečení 13 2,38 ,768 ,213 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Dopravní dostupnost -4,215 12 ,001 -1,154 -1,75 -,56 

Cenová úroveň služeb -3,825 12 ,002 -,769 -1,21 -,33 

Šířka nabídky služeb -2,501 12 ,028 -,538 -1,01 -,07 

Nabídka vnitrostátních letů -,291 12 ,776 -,077 -,65 ,50 

Nabídka mezinárodních letů 1,723 12 ,110 ,538 -,14 1,22 

Komunikace se zákazníky -2,889 12 ,014 -,615 -1,08 -,15 

Spolehlivost služeb -3,333 12 ,006 -,769 -1,27 -,27 

Bezpečnostní opatření -3,323 12 ,006 -,692 -1,15 -,24 

Personální zabezpečení -2,889 12 ,014 -,615 -1,08 -,15 

 



19 

 

Tabulka 46: ANOVA pro testování hodnot spokojenosti v závislosti na oboru působení 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dopravní dostupnost Between Groups 2,792 2 1,396 1,569 ,256 

Within Groups 8,900 10 ,890   

Total 11,692 12    

Cenová úroveň služeb Between Groups 1,708 2 ,854 1,856 ,206 

Within Groups 4,600 10 ,460   

Total 6,308 12    

Šířka nabídky služeb Between Groups ,731 2 ,365 ,562 ,587 

Within Groups 6,500 10 ,650   

Total 7,231 12    

Nabídka vnitrostátních letů Between Groups 2,823 2 1,412 1,743 ,224 

Within Groups 8,100 10 ,810   

Total 10,923 12    

Nabídka mezinárodních letů Between Groups ,731 2 ,365 ,252 ,782 

Within Groups 14,500 10 1,450   

Total 15,231 12    

Komunikace se zákazníky Between Groups 2,077 2 1,038 2,077 ,176 

Within Groups 5,000 10 ,500   

Total 7,077 12    

Spolehlivost služeb Between Groups 3,908 2 1,954 4,441 ,042 

Within Groups 4,400 10 ,440   

Total 8,308 12    

Bezpečnostní opatření Between Groups 1,869 2 ,935 1,907 ,199 

Within Groups 4,900 10 ,490   

Total 6,769 12    

Personální zabezpečení Between Groups ,677 2 ,338 ,529 ,605 

Within Groups 6,400 10 ,640   

Total 7,077 12    
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Tabulka 47: ANOVA pro testování hodnot spokojenosti v závislosti na velikosti firmy 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dopravní dostupnost Between Groups 5,097 3 1,699 2,319 ,144 

Within Groups 6,595 9 ,733   

Total 11,692 12    

Cenová úroveň služeb Between Groups ,784 3 ,261 ,426 ,739 

Within Groups 5,524 9 ,614   

Total 6,308 12    

Šířka nabídky služeb Between Groups ,350 3 ,117 ,153 ,925 

Within Groups 6,881 9 ,765   

Total 7,231 12    

Nabídka vnitrostátních letů Between Groups ,256 3 ,085 ,072 ,973 

Within Groups 10,667 9 1,185   

Total 10,923 12    

Nabídka mezinárodních letů Between Groups ,850 3 ,283 ,177 ,909 

Within Groups 14,381 9 1,598   

Total 15,231 12    

Komunikace se zákazníky Between Groups ,482 3 ,161 ,219 ,881 

Within Groups 6,595 9 ,733   

Total 7,077 12    

Spolehlivost služeb Between Groups 1,141 3 ,380 ,478 ,706 

Within Groups 7,167 9 ,796   

Total 8,308 12    

Bezpečnostní opatření Between Groups ,674 3 ,225 ,332 ,803 

Within Groups 6,095 9 ,677   

Total 6,769 12    

Personální zabezpečení Between Groups ,696 3 ,232 ,327 ,806 

Within Groups 6,381 9 ,709   

Total 7,077 12    
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Tabulka 48: ANOVA pro testování hodnot spokojenosti v závislosti na velikosti firmy 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dopravní dostupnost Between Groups 1,835 3 ,612 ,559 ,656 

Within Groups 9,857 9 1,095   

Total 11,692 12    

Cenová úroveň služeb Between Groups 2,593 3 ,864 2,095 ,171 

Within Groups 3,714 9 ,413   

Total 6,308 12    

Šířka nabídky služeb Between Groups 2,802 3 ,934 1,898 ,200 

Within Groups 4,429 9 ,492   

Total 7,231 12    

Nabídka vnitrostátních letů Between Groups 5,923 3 1,974 3,554 ,061 

Within Groups 5,000 9 ,556   

Total 10,923 12    

Nabídka mezinárodních letů Between Groups 8,231 3 2,744 3,527 ,062 

Within Groups 7,000 9 ,778   

Total 15,231 12    

Komunikace se zákazníky Between Groups 2,898 3 ,966 2,081 ,173 

Within Groups 4,179 9 ,464   

Total 7,077 12    

Spolehlivost služeb Between Groups 2,593 3 ,864 1,362 ,315 

Within Groups 5,714 9 ,635   

Total 8,308 12    

Bezpečnostní opatření Between Groups 3,341 3 1,114 2,923 ,093 

Within Groups 3,429 9 ,381   

Total 6,769 12    

Personální zabezpečení Between Groups 2,898 3 ,966 2,081 ,173 

Within Groups 4,179 9 ,464   

Total 7,077 12    

Tabulka 49: Plánované vyuţití ostravského letiště v budoucnu 

Odhady budoucího využití ostravského letiště 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid určitě ano 4 5,9 30,8 30,8 

pravděpodobně ano 4 5,9 30,8 61,5 

nevíme 5 7,4 38,5 100,0 

Total 13 19,1 100,0  
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Tabulka 50: Plánovaný účel vyuţití ostravského letiště v budoucnu 

Účel využití ostravského letiště 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid osobní přeprava 9 13,2 69,2 69,2 

nákladní přeprava 2 2,9 15,4 84,6 

obojí 2 2,9 15,4 100,0 

Total 13 19,1 100,0  

 

Neuţivatelé ostravského letiště 

Tabulka 51: Příčiny nevyuţití letiště Leoše Janáčka 

 N Minimum Maximum Mean 

Špatná dopravní dostupnost 5 1 1 1,00 

Nedostatečná nabídka služeb 5 1 1 1,00 

Neexistence letů do požadované destinace 25 1 1 1,00 

Jiný důvod 2 1 1 1,00 

Valid N (listwise) 0    

Tabulka 52: Příčiny nevyuţití ostravského letiště dle oboru činnosti 

 

Obor činností respondentů 

Total 

zemědělství, 

lesnictví a 

rybářství průmysl stavebnictví 

velkoobchod 

a 

maloobchod 

doprava a 

skladování 

ostatní 

činnosti 

Špatná dopravní 

dostupnost 

Count 0 3 0 2 0 0 5 

% within obor_cinnosti ,0% 20,0% ,0% 22,2% ,0% ,0%  

Nedostatečná 

nabídka služeb 

Count 0 2 0 1 0 2 5 

% within obor_cinnosti ,0% 13,3% ,0% 11,1% ,0% 66,7%  

Neexistence letů 

do požadované 

destinace 

Count 1 11 2 7 1 3 25 

% within obor_cinnosti 100,0% 73,3% 100,0% 77,8% 100,0% 100,0%  

Jiný důvod Count 0 1 0 1 0 0 2 

% within obor_cinnosti ,0% 6,7% ,0% 11,1% ,0% ,0%  

Total Count 1 15 2 9 1 3 31 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Tabulka 53: Příčiny nevyuţití ostravského letiště dle velikosti firmy 

 

Velikost firmy dle počtu zaměstnanců 

Total 

1 - 19 

zaměstnanců 

20 - 99 

zaměstnanců 

100 - 499 

zaměstnanců 

500 a více 

zaměstnanců 

Špatná dopravní 

dostupnost 

Count 1 2 2 0 5 

% within velikost_firmy 11,1% 18,2% 22,2% ,0%  

Nedostatečná 

nabídka služeb 

Count 1 0 3 1 5 

% within velikost_firmy 11,1% ,0% 33,3% 50,0%  

Neexistence letů do 

požadované 

destinace 

Count 9 7 8 1 25 

% within velikost_firmy 100,0% 63,6% 88,9% 50,0%  

Jiný důvod Count 0 2 0 0 2 

% within velikost_firmy ,0% 18,2% ,0% ,0%  

Total Count 9 11 9 2 31 

Tabulka 54: Příčiny nevyuţití ostravského letiště dle sídla firmy 

 
Sídlo společnosti dle příslušnosti k okresu 

Total Olomouc Přerov Prostějov Šumperk Jeseník 

Špatná dopravní 

dostupnost 

Count 2 1 1 1 0 5 

% within sidlo 14,3% 20,0% 25,0% 16,7% ,0%  

Nedostatečná nabídka 

služeb 

Count 1 2 1 1 0 5 

% within sidlo 7,1% 40,0% 25,0% 16,7% ,0%  

Neexistence letů do 

požadované destinace 

Count 10 5 4 4 2 25 

% within sidlo 71,4% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0%  

Jiný důvod Count 2 0 0 0 0 2 

% within sidlo 14,3% ,0% ,0% ,0% ,0%  

Total Count 14 5 4 6 2 31 

Tabulka 55: Příčiny nevyuţití ostravského letiště dle podílu zahraničního obchodu 

 
Podíl zahraničního obchodu na celkových obchodních aktivitách  

Total do 20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% nad 80% 

Špatná dopravní 

dostupnost 

Count 0 1 2 1 1 5 

% within podil_ZO ,0% 10,0% 40,0% 20,0% 50,0%  

Nedostatečná nabídka 

služeb 

Count 0 1 2 1 1 5 

% within podil_ZO ,0% 10,0% 40,0% 20,0% 50,0%  

Neexistence letů do 

požadované destinace 

Count 8 9 3 4 1 25 

% within podil_ZO 88,9% 90,0% 60,0% 80,0% 50,0%  

Jiný důvod Count 1 0 1 0 0 2 

% within podil_ZO 11,1% ,0% 20,0% ,0% ,0%  

Total Count 9 10 5 5 2 31 
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Příloha č. 8 – Aktuální produktové portfolio pravidelných zahraničních letů ostravského letiště 

  16. - 31.5. 1. - 15.6. 16. - 30.6. 1. - 15.7. 16. - 31.7. 1. - 15.8. 16. - 31.8. 1. - 15.9. 16. - 30.9. 1. - 15.10. 16. - 31.10.   

Antalya                       26.5. - 10.10.2012 

Burgas                       7.6. - 9.9.2012 

Heraklion                       2.6. - 6.10.2012 

Chania                       3.6. - 7.10.2012 

Korfu                       11.6 - 13.9.2012 

Kos                       7.6. - 20.9.2012 

Larnaca                       31.5. - 24.9.2012 

Mytilini                       3.6. - 30.9.2012 

Palma de 

Mallorca                       9.6. - 22.9.2012 

Paříţ                       24.5. - 25.10.2012 

Preveza                       4.6. - 27.9.2012 

Rhodos                       1.6. - 5.10.2012 

Soluň                       3.6. - 30.9.2012 

Split                       13.6. - 5.9.2012 

Zakynthos                       12.6. - 14.9.2012 

 

 


