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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Konkurenční boj na trati Praha-Ostrava v českých 

denících, se zabývá způsobem, jakým média informovala o dění na ţeleznici v době 

nástupu třetího dopravce na tuto trať v období od 1. 10. 2012 do 1. 2. 2013. 

 Autorka vychází z teorie o objektivitě a nestrannosti médií, která předpokládá, 

ţe média budou informovat o dění na ţeleznici z různých pohledů a dají stejný prostor 

k vyjádření všem dopravcům. 

 V úvodu práce byly definovány podstatné pojmy k tématu jako konkurence 

a konkurenceschopnost. Dále také teoretické koncepty objektivity a nestrannosti tisku, 

z nichţ výzkum vychází. Součástí práce jsou profily konkurenčních dopravních 

společností České dráhy, STUDENT AGENCY a LEO Express a významné události 

na ţeleznici ve zkoumaném období. Mezi důleţité teoretické části práce patří také 

metodika výzkumu, kde autorka vymezila výzkumné techniky a specifikovala 

analyzovaný materiál. 

Základem práce je kvantitativní analýza 61 relevantních článků věnovaných 

ţeleznici v období 1. 10. 2012 – 1. 2. 2013. Zkoumány byly příspěvky z deníků MF 

Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Výsledky jsou interpretovány 

a znázorněny pomocí grafů. Závěr předkládá doporučení ohledně další moţnosti 

replikace výzkumu. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 The thesis titled A Competitive Fighting on the Railway Prague-Ostrava in the 

Czech Daily Newspapers deals with the way the media informed about what was 

happening on the railway during the onset of the third carrier on this route in the period 

from 1. 10. 2012 to 1. 2. 2013. 

 The author draws on theories about the objectivity and impartiality of the 

media, which assumes that the media will be informed about what is happening on the 

railways from different perspectives and give equal space to comment that to all 

carriers. 

 In the introduction of the thesis the essential concepts of the subject, such as 

competition and competitiveness, were defined as well as the theoretical concepts of 

objectivity and impartiality of the press, which the research was based on. The profiles 

of competitive transport Czech Railways, STUDENT AGENCY and LEO Express are 

parts of the work as well as the significant events on the railways in the period 

examined. Research methodology, which the research techniques have been identified 

in and the analysed material have been specified, belongs to the important theoretical 

parts of the thesis. 

 The thesis is based on the quantitative analysis of sixty-one relevant articles 

dedicated to rail between 1. 10. 2012 and 1. 2. 2013. Contributions by MF DNES, 

Lidové noviny and Hospodářské noviny were examined. The results are interpreted and 

displayed using graphs. Conclusion provides recommendations on other possibilities of 

the replication research. 

 

 

Klíčová slova 

České dráhy, konkurence, kvantitativní obsahová analýza, LEO Express, média, 

RegioJet, zpravodajství, ţeleznice 

 

Keywords 

České dráhy, competition, quantitative content analysis, LEO Express, media, RegioJet, 

coverage, railway  

 

Rozsah práce: 85 186 znaků včetně mezer bez abstraktu a příloh 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
1. Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, ţe práce nebyla vyuţita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 3. 5. 2016. Lucie Zemanová  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému konzultantovi panu Janu Jirků za vstřícný 

přístup a vyčerpávající odpovědi na mé dotazy. 



   

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky FSV UK 

Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 

Zemanová Lucie 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 

2011 

E-mail diplomantky/diplomanta: 

lucia.jazz@seznam.cz 

Studijní obor/forma studia: 

Mediální studia / kombinovaná forma 

Předpokládaný název práce v češtině: 

Konkurenční boj na trati Praha-Ostrava v českých denících 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

A Competitive Fighting on the Railway Prague-Ostrava in the Czech Daily Newspapers 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013):  
(diplomovou práci je moţné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

LS 2013/2014 

Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):  

Cílem mé bakalářské práce bude zanalyzovat, jakým způsobem vybraná česká média informovala 

o ţelezniční dopravě v úseku Praha-Ostrava v době 1. 10. 2012 – 1. 2. 2013. Toto období jsem si 

zvolila, protoţe v něm na trať Praha-Ostrava přibyl třetí dopravce, Leo Express. (Zajímat mě 

bude, jak o tom média informovala, zda měli všichni dopravci stejný prostor k vyjádření a jestli 

média někomu stranila, či ne.) 

V první části práce si definuji podstatné pojmy k tématu a stručně zpracuji i profily 

konkurenčních ţelezničních společností. V druhé části práce pouţiji kvalitativní a kvantitativní 

analýzu deníků: MF Dnes, Hospodářské noviny a Lidové noviny. Pomocí těchto analýz budou 

zkoumány zvolené znaky textů, jako je například počet slov či tematické zaměření příspěvků. 

Kvalitativní analýza mi navíc poslouţí k odhalování případných významových nerovnoměrností 

v informování o jednotlivých společnostech. Následně interpretuji výsledky analýzy a 

potvrdím/vyvrátím zkoumané hypotézy. Závěrem shrnu poznatky, ke kterým jsem během 

výzkumu došla. 

 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):  

1. Úvod – proč jsem si dané téma vybrala; cíl práce;  

2. Pojem konkurence a konkurenceschopnost, ekonomické a etické aspekty konkurence, 

    profily konkurenčních společností – České dráhy, Student Agency (RegioJet), Leo Express 

3. Přehled významných událostí v českém ţelezničním prostředí ve zkoumaném období  

4. Stručné vymezení vyuţitých výzkumných technik, specifikace analyzovaného materiálu a 

formulace výzkumných otázek 

5. Analýza získaných dat z provedené kvantitativní analýzy mediálních obsahů  

6. Analýza zjištění vyplývajících z provedené kvalitativní analýzy mediálních obsahů  

7. Závěr – shrnutí poznatků, ke kterým jsem během výzkumu došla 

 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):  

MF Dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny; 1. 10. 2012 – 1. 2. 2013 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Při zpracovávání materiálů pouţiji kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu, přičemţ se budu 



   

nejvíce zaměřovat na obsah sdělení a velikost prostoru, který byl dán kaţdému dopravci, ale také na 

odhalování významových nerovnoměrností v informování o jednotlivých společnostech. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůleţitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

ADAMEK, Roman a kol.: Historie výzkumu a vývoje na české železnici. Praha: Růţolící Chrochtík, 

2012. 

Publikace se zabývá nejen historií výzkumu a vývoje na české ţeleznici, ale i historií Výzkumného 

Ústavu Ţelezničního od jeho vzniku aţ po současnost. 

 

BERGER, Arthur Asa: Media Analysis Technique. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.   

Kniha popisuje mediální analýzu ze čtyř stran – marxistické, sémantické, psychoanalytické a 

sociologické. V následujících kapitolách jsou příklady toho, jak by analýzy měly být aplikovány 

na různé druhy médií. 

 

BITTNER, Pavel (šéfredaktor): Dráha. Praha: NADATUR. 

Měsíčník, který se zaměřuje na historii i současnost ţelezniční dopravy u nás i v zahraničí. Jsou 

v něm obsaţeny také dobové a současné fotografie, náčrtky vozidel či mapky.  

 

HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. 

Popisuje, základy metodologie a vývoj kvalitativního výzkumu. V následujících kapitolách jsou 

popsány kvalitativní metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretace. Kniha je 

doplněna mnoha příklady a tabulkami. 

 

HENDL, Jan: Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012. 

Kniha popisuje fáze empirického výzkumu, základní pojmy ze statistiky a metody zpracování 

kvantitativního systematického přehledu, které se pouţívají v metaanalytických studiích.  

V příloze jsou poţadavky na publikaci výzkumných dat a základní statistické tabulky. 

 

KOVÁŘ. B.: Obsahová analýza dokumentu. Praha: UVTRI, 1974. 

Popisuje význam a metodiku informační analýzy dokumentu, kterou rozkládá na analýzu 

obsahovou a identifikační. O obsahové analýze je zde dále psáno z hlediska jejího uţití, 

charakteristiky, metodiky či interpretace jejích výsledků. 

 

PELTRÁM, Antonín (ed.): Konkurenceschopnost Českých drah v procesu přistoupení a po vstupu 

do EU. Praha, 2004. 

Tento sborník z mezinárodního semináře se zabývá hlavně konkurenceschopností Českých drah, 

dopravní politikou ČR, financováním dopravních sítí a strategií akciové společnosti ČD 

v kontextu vstupu ČR do EU  

 

SCHREIER, Pavel: Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Baset, 2004. Práce 

shrnující počátky ţeleznice a vznik jednotlivých ţelezničních tratí v České republice, která je 

doplněna dobovými fotografiemi. 

 

SCHULZ, Winfried – SCHERER, Helmut – HAGEN, Lutz – REIFOVÁ, Irena – KONČELÍK, 

Jakub: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. 

Tato kniha slouţí ke zvládnutí metodiky kvantitativní analýzy. První část knihy se věnuje teorii – 

politické komunikaci, základům obsahové analýzy a měření informační kvality. Ve druhé části je 

zpracována analýza na praktickém příkladu. 

 

STRAUSS, Anselm – CORBINOVÁ, Juliet: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: ALBERT, 



   

1999. 

Kniha obsahuje úvod do problematiky kvalitativního přístupu v duchu „Zakotvené teorie“ a 

praktický návod, jak s touto metodou pracovat. Dovíme se také, jak tuto metodu kombinovat 

s kvantitativními metodami výzkumu. 

 

TRAMPOTA, Tomáš - VOJTĚCHOVSKÁ, Martina: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010 

Kniha přináší přehled nejčastějších druhů výzkumu médií. Po zmínění základních pravidel 

výzkumu věnuje autor následující kapitoly specifickým druhům mediální analýzy. Kaţdá kapitola 

má tři části: teoretický úvod k metodě, popis uţití metody a příklad konkrétní analýzy v praxi.  

 

ŢEMLIČKA, Zdeněk, MINÁŘÍK, Jaroslav: Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008.  

Tato učebnice pro střední a vyšší odborné školy se zaměřením na dopravu se zabývá významem a 

postavením dopravy ve společnosti, specifikací dopravy a dopravní politiky a vymezením 

základních pojmů pro její formulaci. 

 

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

Univerzita Karlova v Praze: 

DOLEJŠÍ, Milan: Železnice ve zpravodajských médiích. 2012 

BÍLKOVÁ, Tereza: Analýza marketingové komunikace firmy Student Agency se zaměřením na 

rozšiřování produktového portfolia. 2011 

SUCHOMEL, Jiří: Historie českého železničního tisku po roce 1989. 2010 

LUKÁŠ, Vojtěch: Analýza marketingových kampaní produktu Českých drah SC Pendolino od jeho 

uvedení na trh v roce 2005. 2010 

HÜBNER, Lukáš: Kauza Pendolino v českém denním tisku. 2008 

 

Univerzita Palackého v Olomouci; 

KOTYZA, Jan: Tranzitní železniční koridory na území ČR a jejich vliv na zkvalitňování dopravní 

dostupnosti v rámci ČR. 2011 

 

Dopravní fakulta ČVUT; 

BERKA, Jiří: Soukromé železnice v České republice. 2007 

HORÁKOVÁ, Jana: Porovnání podnikatelského prostředí "silnice vs. železnice". 2007 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

  

31. května 2013                                                                                                        ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŢKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

 

Potvrzuji, ţe výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a ţe téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, ţe budu vedoucí(m) této práce. 

 



   

                                                                  

JIRKŮ Jan                                                                              31. května 2013    ……………………… 

Příjmení a jméno pedagoţky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagoţky/pedagoga 

 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY 

A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE SCHVALUJE NA IKSŢ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.  

 

 



 1 

 

 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................... 1 

1. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 3 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH DEFINICE ........................................................................ 3 
1.2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ....................................................................................... 5 

2. PROFILY KONKURENČNÍCH ŢELEZNIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ ............. 8 

2.1 ČESKÉ DRÁHY .......................................................................................................... 8 
2.1.1 Historie ............................................................................................................ 8 
2.1.2 Konkurenční boj ............................................................................................... 9 
2.1.3 Pendolino ....................................................................................................... 10 
2.1.4 Bilancování .................................................................................................... 12 

2.2 STUDENT AGENCY ........................................................................................... 13 
2.2.1 RegioJet.......................................................................................................... 15 
2.2.2 Standardy kvality společnosti Regiojet, a.s.................................................... 16 

2.3 LEO EXPRESS ........................................................................................................ 18 

3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NA ŢELEZNICI OD 1. 10. 2012 DO 1. 2. 2013 ... 23 

4. METODIKA VÝZKUMU .................................................................................... 27 

5. ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT .......................................................................... 31 

ZÁVĚR........................................................................................................................... 39 

SUMMARY ................................................................................................................... 40 

POUŢITÁ LITERATURA ........................................................................................... 42 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 58 

PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 59 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2 

  

Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat, jakým způsobem vybraná česká 

média informovala o ţelezniční dopravě v úseku Praha-Ostrava v době 

1. 10. 2012 – 1. 2. 2013. Toto období jsem si zvolila, protoţe v něm na výše zmíněnou 

trať nastoupil třetí dopravce, LEO Express.
1
 Zajímá mě, jak o tom média informovala, 

kdo byl autorem článku a zda měli všichni dopravci moţnost se k tématu vyjádřit.  

Dané téma jsem si vybrala mimo jiné proto, ţe jsem v uvedené době se všemi 

třemi dopravci na této trase jezdila, takţe situaci na trati a ve vlacích neznám jen 

z novinových článků, ale i z vlastních zkušeností. 

V teoretické části práce si definuji podstatné pojmy k tématu a teoretické 

koncepty, z nichţ výzkum vychází. Oproti tezím zpracuji profily konkurenčních 

ţelezničních společností aţ ve druhé kapitole, aby práce byla přehledněji členěná. 

Ve třetí kapitole nastíním dění na ţeleznici v průběhu zkoumaného období. V další části 

práce se zaměřím na metodiku výzkumu. Vymezím výzkumné techniky a stručně 

nastíním přínos odborné literatury v jeho počátcích. Poté specifikuji analyzovaný 

materiál a následně formuluji výzkumné otázky. 

V poslední kapitole práce vyhodnotím kvantitativní analýzu deníků: MF Dnes, 

Hospodářské noviny a Lidové noviny. Pomocí této analýzy budou zkoumány zvolené 

znaky textů, jako je například autorství článku, citované subjekty či zmiňovaní 

dopravci. Následně interpretuji výsledky analýzy a potvrdím/vyvrátím zkoumané 

hypotézy. Závěrem shrnu poznatky, ke kterým jsem během výzkumu došla. 

Od tezí jsem se odchýlila v závěru práce, kde jsem slibovala i kvalitativní 

analýzu vybraných článků. Přestoţe jsem si při provádění předvýzkumu, 

předcházejícímu podání tezí coby vzorku, vybrala čtrnáctidenní úsek spadající 

do sledovaného období a z mnoţství zjištěných článků věnujících se tématu jsem 

usoudila, ţe jejich celkový počet bude pro následnou kvalitativní analýzu zvládnutelný, 

byla jsem následně nucena od této analýzy upustit právě pro vysoký počet relevantních 

článků. Kvalitativní analýza tak vysokého počtu textů by výrazně převýšila parametry 

bakalářské práce a navíc by byla pro jednu osobu jen stěţí proveditelná. 

 

                                                 
1
 V celém textu striktně dodrţuji psaní názvů společností dle obchodního rejstříku. 
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1. Teoretická část 
V počátku práce jsem se rozhodla nastínit podstatné pojmy k výzkumu samotnému 

jako je konkurence, konkurenceschopnost či samotná doprava. Poté zmíním teoretické 

koncepty, o které se opírají předpoklady pro výzkum jako je objektivita, stranění  

či předpojatost. 

 

1.1 Základní pojmy a jejich definice 

„O výsledku válek rozhodnou zákazníci, ne konkurenti.“
2
  

Konkurence znamená vzájemné soutěţení nebo soupeření mezi jednotlivými 

subjekty. Jejich rivalita je vedena cílem něčeho dosáhnout.
3
 Jde tedy o boj mezi 

poskytovateli sluţeb o nejvýhodnější podmínky pro podnikání s co nejvyššími zisky.
4
 

Své konkurenty má kaţdý podnik. I kdyby byl jen jeden ţelezniční dopravce, musel  

by se obávat konkurence automobilů, autobusů i cyklistů. 

Konkurenční prostředí je takové prostředí, ve kterém probíhá interakce 

alespoň dvou konkurentů ve snaze realizovat ve stejném čase podobnou činnost. Mají 

podobné nebo stejné cíle a k jejich dosaţení pouţívají podobných či stejných metod.
5
 

Dochází-li na trhu k dobrovolnému sniţování cen z iniciativy nabízejícího, jedná 

se o cenovou konkurenci. Jde o snahu jednotlivých prodejců ovládnout co největší 

podíl trhu. Touto „cenovou válkou“ likvidují své protivníky, kteří při niţších  

neţ stávajících cenách nemohou svůj produkt dále prodávat. 

Pokud se snaţí přilákat zákazníky jinak neţ sniţováním cen, mluvíme  

o konkurenci necenové. Pod tento pojem spadá dobrá reklama, inovace produktů, větší 

šíře a dostupnost servisu, růst kvality produktů a sluţeb, public relations či větší rozsah 

poprodejních sluţeb.
6
 Kdyţ přestane být o sluţby či produkty podniku zájem a ten jiţ 

není schopen dostát svým povinnostem (vyplácení mezd zaměstnancům, platby 

dodavatelům,…), musí trh opustit. 

                                                 
2
 KOTLER, Philip. Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. vydání. 

Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-082-1. s. 49. 
3
 BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Mikroekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010 

ISBN 978-80-7380-280-6. s. 145. 
4
 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. 1. vydání. Praha: Academia, 2006. 

ISBN 80-200-1415-2. s. 432. 
5
 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. 1. vydání. Praha: RADIX, 2002. 

ISBN 80-86031-35-7. s. 11. 
6
 HŘEBÍK, František. Obecná ekonomie. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-467-1. 

s. 96. 
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Pokud je podnik schopen se udrţet na trhu, zvyšovat svůj trţní podíl, platit svým 

zaměstnancům mzdu a plnit své závazky vůči okolí (placení daní, splácení úvěrů, 

placení dodavatelům za suroviny a zařízení), je povaţován za konkurenceschopný. 

Společnost můţe svou konkurenceschopnost zaloţit hlavně na vyšší kvalitě a niţších 

nákladech, neţ jaké mají ostatní podniky v daném odvětví. Pro podnik je výhodou mít 

takové postavení na trhu, aby měl schopnost ovlivňovat podmínky, za nichţ svůj 

produkt nabízí.
7
 Dobří konkurenti rozšiřují ostatním podnikům obzory a posilují jejich 

schopnosti a rozvoj. 

Pro srovnávání konkurenceschopnosti se pouţívá například Mezinárodní index 

konkurenceschopnosti (GCI). Tento index podává obraz o institucionálním stavu 

společnosti, kterou zkoumá z hlediska stavu justice, občanského a obchodního práva, 

legislativy či společenské morálky. Česká republika se dle tohoto ukazatele pohybuje 

v horní třetině ţebříčku srovnávaných zemí. Patří sice mezi „inovativní země“, ale jsou 

zde také nedostatky, mezi kterými se vyjímá korupce, nestabilní legislativní prostředí, 

neefektivní výkon státní správy a daňové zákony. V České republice je tedy problémem 

etika, nedovolené ovlivňování, nedůvěra veřejnosti v policii a nakládání s veřejnými 

prostředky. „To vše negativně působí na vytváření otevřenosti veřejné soutěže, 

konkurenčnosti soutěžního prostředí a kontroly veřejných zakázek.“
8
 Transparentnost 

zadávání veřejných zakázek je sice stanovena zákony o veřejných zakázkách (zákon 

č. 137/2006 Sb.), ale na rozdíl od Slovenské republiky nám v tomto zákoně chybí 

poţadavek na dodrţování principů hospodárnosti a efektivnosti. 

K pozitivně hodnoceným stránkám České republiky patří kvalita infrastruktury, 

ţelezniční síť, dopravní infrastruktura, dodávka elektrické energie a rozsáhlá síť 

mobilních operátorů. Kladně hodnocen je také výzkum a vývoj, počet nových patentů  

či investování podniků do výzkumu.
9
 

 

 „Na rozdíl od jiných odvětví ekonomiky doprava nevytváří hmatatelné hodnoty. 

Výsledkem (…) je nehmotný užitečný efekt přemístění osob či věcí zvaný též 

                                                 
7
 BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Mikroekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010 

ISBN 978-80-7380-280-6. s. 145. 
8
 KUBÁTOVÁ, Květa et al. Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a 

konkurenceschopnost v zemích EU. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-493-0. s. 22. 
9
 KUBÁTOVÁ, Květa et al. Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a 

konkurenceschopnost v zemích EU. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-493-0. s. 

15-23. 
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přeprava.“
10

 Pohled laiků na dopravu je velmi zkreslený. Skoro kaţdý uţivatel dopravy 

se cítí být na toto téma odborníkem, aniţ by bral v úvahu širší souvislosti mimo jeho 

osobní zkušenost. Díky vlastní zkušenosti tedy nejsou uţivatelé dopravy většinou 

schopni kritického odstupu a nestranného uvaţování.
11

 Veřejná dráţní doprava  

je provozována dopravcem dle jízdního řádu a za předem vyhlášených cenových tarifů. 

Dopravcem se můţe stát právnická nebo fyzická osoba, která je zapsána 

v obchodním rejstříku a splňuje následující podmínky: má platnou licenci přidělené 

kapacity dopravní cesty, uzavřené smlouvy o provozování dráţní dopravy a platné 

osvědčení dopravce. Licenci však můţe dostat jen bezúhonná osoba odborně a finančně 

způsobilá k provozování dráţní dopravy.
12

 

 

1.2 Teoretická východiska 

„Výroba zpráv je obrovská mašinérie a většina příjemců této mašinérii a tomu, 

co jim dodává, věří. Často jsou produkty této mašinérie dodávány v obalu neutrality  

a autority.“
13

 Je třeba si uvědomit, ţe zprávy jsou uměle vytvářené a i ty, které jsou 

přejímány od zpravodajských agentur, musel někdo vykonstruovat. Publikum má ovšem 

dost často sklony vnímat zprávy jako věrný obraz skutečnosti. Média (jejich vlastníci, 

editoři, redaktoři či sami novináři) si sama vybírají, jak a o čem budou referovat. 

Upřednostňují určitá témata v určitém podání.
14

 Média mohou záměrně zkresleným 

zpravodajstvím přilákat diváky s preferencemi určitého obsahu zpráv.
15

 Ale nemusíme 

se soustředit jen na zpravodajství. I prostřednictvím filmů, inscenací nebo seriálů  

se nám do podvědomí dostávají hodnotová sdělení a určují tak celospolečenský názor  

na svět. Média mají bez pochyb vliv na jednotlivce i na společnost celkově.
16

 Obsah je 

                                                 
10

 DRÁBEK, Michal. Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách: Metodická příručka. 

Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2015. ISBN 978-80-86302-52-2. s. 2 
11

 ibid., s. 2-5. 
12

 ŢEMLIČKA, Zdeněk. Doprava a přeprava 2. díl. 1. vydání. Praha: NADATUR, 2010. 

ISBN 978-80-7270-036-3. s. 67. 
13

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vydání. Brno: BARRISTER & 

PRINCIPAL, 2001. ISBN 80-85947-67-6. s. 237. 
14

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vydání. Brno: BARRISTER & 

PRINCIPAL, 2001. ISBN 80-85947-67-6. s. 238. 
15

 XIANG, Yi a Miklos SARVARY. News Consumption and Media Bias. In: Marketing Science 

[online]. INFORMS, 2007 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40057083 s. 612. 
16

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vydání. Brno: BARRISTER & 

PRINCIPAL, 2001. ISBN 80-85947-67-6. s. 282. 

http://www.jstor.org/stable/40057083
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dle Croteaua a Hoynese moţné povaţovat za odraz preferencí publika, za odraz postojů 

výrobců samých či postojů společnosti jako celku.
17

 

Pro média je důleţité, aby si vytvořila auru důvěryhodnosti. Tuto svou autoritu 

posilují výběrem témat, v prezentaci expertů a důrazem na autenticitu zpráv. Díky 

vyuţívání fotografií v novinách, byl jiţ v 19. století vytvořen názor, ţe noviny ukazují 

čistý odraz světa „tak jak je“.
18

 Důvěryhodnost sdělení v dnešní době zvyšují nahrávky 

přímo z místa děje, grafické znázornění statistik či přítomnost reportéra v místě dění.
19

 

Avšak způsob, jakým je sdělení zpracováno, můţe vést u většiny příjemců  

k „preferovanému čtení“. Volbou slovních spojení, úhlu záběru či doprovodnou 

hudbou mohou média ovlivnit vnímání mediovaného produktu.
20

 Například politici, 

jejichţ názory odpovídají politické atmosféře daného listu, mají v tomto periodiku 

obecně příznivější a lichotivější fotografie, neţ jejich oponenti.
21

 Autor tak vkládá  

do sdělení prvky, pomocí nichţ se snaţí vést průběh interpretace. 
22

 Nabídku významů, 

poselství či sdělení však nelze zaměňovat za to, jak s materiály naloţí samo publikum. 

To je velmi důleţitou součástí celého procesu komunikace a na něm záleţí, jak jsou 

sdělení vykládána.
23

  

„Média by měla působit jako objektivní činitel, který fakta, názory a přesvědčení 

ve zpravodajství zprostředkovává, a nikoli cíleně usměrňuje a tvaruje.“
24

 Zodpovědné 

ţurnalistiky můţe být dosaţeno pomocí objektivity, věcné správnosti a ověřování 

informací.
25

 

                                                 
17

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. s. 129. 
18

 BOUDANA, Sandrine. A definition of journalistic objectivity as a performance. In: Media, Culture & 

Society [online]. New York, 2011 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/search/results s. 386 
19

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vydání. Brno: BARRISTER & 

PRINCIPAL, 2001. ISBN 80-85947-67-6. s. 249. 
20

 ibid., s. 283. 
21

 BARRETT, Andrew a Lowell BARRINGTON. Bias in Newspaper Photograph Selection. In: Political 

Research Quarterly [online]. Sage Publications, 2005 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/3595646 s. 609. 

 
22

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. s. 147. 
23

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vydání. Brno: BARRISTER & 

PRINCIPAL, 2001. ISBN 80-85947-67-6. s. 305. 
24

 REIFOVÁ, Irena et al. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004. 

ISBN 80-7178-926-7. s. 163. 
25

 JOHNSTONE, John W. C., Edward J. SLAWSKI a William W. BOWMAN. The Professional Values 

of American Newsmen. In: The Public Opinion Quarterly [online]. Oxford University Press, 1973 [cit. 

2016-04-20]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2747995 s. 523. 

http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/search/results
http://www.jstor.org/stable/3595646
http://www.jstor.org/stable/2747995
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Ve Slovníku spisovné češtiny je objektivita vnímána jako shoda se skutečností. 

Objektivní zprávy by měly být nezaujaté, nestranné, neosobní
26

 a věcně co nejpřesnější, 

vyváţené při výběru a měly by neutrálně prezentovat nehodnotící zpravodajské obsahy. 

Je v nás tedy vyvoláván dojem, ţe novináři jsou schopni zaujmout postavení 

nezúčastněného pozorovatele.
27

 Dle Karla Rosengreena však musí zprávy vţdy stranit  

a reflektovat aktuální sympatie a hodnoty populace.
28

 Brian McNair definoval  

„tři základní projevy objektivity: a) oddělování fakt od názoru; b) vyvážené zastoupení 

názorově odlišných stran; c) validace žurnalistických tvrzení odkazem k jiným 

autoritám.“
29

 

Pro mediální obsahy je důleţitý i pojem vyváţenost. Jde o snahu neprezentovat 

událost jen z pohledu jedné strany, ale nechat „promluvit k tématu“ strany obě.
30

  

Předpojatostí (angl. bias) rozumíme vědomé deformování sdělení nebo 

neuvědomované pomíjení nějakého aspektu.
31

 Média tak inklinují k ideologickému 

postoji nebo pravidelně zkreslují realitu. Jde o zaujaté zobrazování některých menšin, 

stranění určitým politickým názorům, maskulinní vidění světa či nerovnoměrně 

rozloţená pozornost mezi příslušníky elit. Zaujatí novináři vyuţívají pro svou práci 

vyjádření osob, které ideově souzní se zaměřením redakce.
32

 Čtenáři častěji  

za neobjektivní a předpojaté články označují ty, které nekorespondují s jejich názory.
33

  

Naproti tomu je také dobré si uvědomit, ţe ne všechna sdělení jsou v médiích 

záměrně a s úmyslem nám vsugerovat nějaký názor či ideu. 

 

 

 

                                                 
26

 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0493-

9. s. 228. 
27

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. s. 128. 
28

 REIFOVÁ, Irena et al. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004. 

ISBN 80-7178-926-7. s. 167-168. 
29

 ibid., s. 167. 
30

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. s. 131. 
31

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vydání. Brno: BARRISTER & 

PRINCIPAL, 2001. ISBN 80-85947-67-6. s. 299. 
32

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. s. 128. 
33

 D'ALESSIO, Dave. An Experimental Examination of Readers' Perceptions of Media Bias. In: 

Journalism & Mass Communication Quarterly [online]. 2003 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/search/results s. 282. 

http://online.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/search/results
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2. Profily konkurenčních železničních společností 
 

2.1 České dráhy 
 

 „České dráhy jsou největším národním dopravcem v České republice s tradicí 

delší než 175 let a (…)patří dlouhodobě mezi 10 nejvýznamnějších evropských 

železničních společností.“
34

 Dopravu zajišťují na ţelezničních tratích o délce 9 500km, 

na kterých je 2 500 stanic a zastávek. Denně společnost vypraví více neţ 7 000 osobních 

vlaků různých kategorií. 

 

2.1.1 Historie 

V roce 1918 vznikl současně s Československou republikou také státní 

ţelezniční dopravce Československé státní dráhy. Společnost převzala část majetku 

Císařských a královských státních drah a v průběhu dvacátých let byly zestátněny  

a začleněny do Československých státních drah také všechny další ţelezniční 

společnosti. 

Společnost České dráhy oficiálně vznikla aţ v roce 1993. Jako nástupnické 

subjekty státní organizace České dráhy vznikly na začátku roku 2003 akciová 

společnost České dráhy a státní organizace Správa ţelezniční dopravní cesty, která  

je vlastníkem kolejí.
35

 České dráhy se staly vlastníkem vozového parku, nádraţních 

budov a zaměstnavatelem většiny personálu.  

„V roce 2007 vznikla dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo, která 

převzala provozování nákladní dopravy včetně části vozového parku Českých drah.“
36

 

České dráhy se tedy věnují nejen provozování osobní dopravy, ale i dopravy nákladní. 

ČD Cargo denně přepraví suroviny, automobily, zemědělské a průmyslové komodity 

pohonné hmoty a nadměrné náklady pomocí 25 tis. vozů.
37

 Společnost je také 

většinovým vlastníkem cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o., která se snaţí nabízet svým 

klientům kvalitní a cenově dostupné dovolené jiţ 15 let.
38

 

                                                 
34

 O společnosti. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.cd.cz/infoservis/o-spolecnosti/-3540/ 
35

 O společnosti. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.cd.cz/infoservis/o-spolecnosti/-3540/ 
36

 SCHREIER, Pavel in DOLEJŠÍ, Milan. Železnice ve zpravodajských médiích. 2012. Magisterská 

diplomová práce. UK FSV. Vedoucí práce PhDr. Jan Cebe, s. 14, 15. 
37

 Nákladní doprava. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskedrahy.cz/nase-cinnost/provozovani-drazni-dopravy/nakladni-doprava/-889/ 
38

 Provozování cestovní kanceláře. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskedrahy.cz/nase-cinnost/ostatni-cinnosti-a-servis/provozovani-cestovni-kancelare/-905/ 
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České dráhy vydávají časopis „ČD pro Vás“, který v roce 2013 zvítězil v anketě 

„Firemní médium roku“, ve které se hodnotily firemní tiskoviny z hlediska kompozice, 

důvěryhodnosti, jazykové úrovně obsahu či práce s ilustracemi a fotografiemi. Tento 

časopis vychází jednou měsíčně a je vydáván v nákladu 130 000 kusů. Informuje 

zákazníky o dění na ţeleznici a o nových produktech Českých drah.
39

 

V roce 2015 byl spuštěn nový web, na kterém společnost nabízí k prodeji  

či pronájmu nemovitosti, pozemky či samotné vagony. K pronájmu je zde 600 nabídek 

a k prodeji dalších 140 skladů, dílen, garáţí a pozemků vhodných k rozvoji drobných 

podnikatelských aktivit. Člen představenstva Českých drah, který je odpovědný za úsek 

techniky, servisu a majetku, František Bureš řekl, ţe po prodeji části závodu „Správě 

ţelezniční dopravní cesty“ zbyde společnosti k prodeji asi 20 milionů metrů čtverečních 

pozemků a přibliţně 3 700 budov, které nejsou potřeba. Získané prostředky chtějí vyuţít 

k dalšímu rozvoji osobní dopravy.
40

 

 

2.1.2 Konkurenční boj 

S nově nastupující konkurencí se České dráhy chtějí vypořádat po svém – 

rozhodly se pro modernizaci vozového parku a zlepšení sluţeb zákazníkům. Cestující se 

tedy mohou těšit na nová sedadla, nízkopodlaţní nástup se širokými dveřmi, 

klimatizaci, ale i čisté a vybavené toalety. Tohle všechno by dle Českých drah mělo 

zatraktivnit cestování vlakem.
41

  

V říjnu 2012 nechaly vyjet na jihočeskou trať České Budějovice - České 

Velenice nové moderní elektrické vozidlo RegioPanter, jehoţ provoz hodlají rozšířit  

i do dalších krajů. Tento vlak je povaţován za špičku v oblasti bezpečnosti cestujících, 

čímţ je v regionální dopravě zaváděn srovnatelný komfort s dálkovými vlaky 

a soupravami soukromých dopravců. Samozřejmostí zde jsou zásuvky 230V, Wi-Fi 

připojení i klimatizace. Tyto nové vlaky nabízí komfort jak pro vozíčkáře a seniory, tak 

i pro maminky s dětmi či cyklisty. Snadný nástup umoţňují bezbariérové nástupní 

prostory a dvoukřídlé tlačítky ovládané dveře, které jsou vybaveny také výsuvným 

                                                 
39

 Tiskové zprávy: ČD pro vás - vítěz ankety Firemní médium roku v kategorii Firemní tiskovina. In: 

České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-

centrum/tiskove-zpravy/-18161/ 
40

 Tiskové zprávy: ČD spustily nový web s nabídkami nemovitostí. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 

2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-23714/ 
41

 Tiskové zprávy: Na tratích Ústeckého kraje začnou jezdit nové soupravy, dnes byly slavnostně předány 

jednotky RegioPanter a RegioShark. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-14611/ 
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pomocným schůdkem. Toalety lze vyuţívat i ve stanicích a jedna je dokonce 

bezbariérová a s přebalovacím pultem. Vlaky jsou také vybaveny ergonomickými 

sedadly a cestující jsou o průběhu cesty a následujících zastávkách informováni 

moderním audiovizuálním informačním systémem vybaveným LCD displeji.
42

 

Ve Zlínském kraji představily České dráhy první motorovou jednotku 

RegioShark, jejíţ celková kapacita je 240 osob. Jde o vozy, jejichţ maximální rychlost 

je 120 km/h, mají klimatizaci, audiovizuální informační systém, systém uzavřeného WC 

a jsou bezbariérové.
43

 „Cena motorové jednotky činí 64 milionů Kč, podíl dotace ROP 

na jednotku dosahuje výše 40 %. Celkové náklady na nákup šesti vozidel tak činí 384 

mil. korun, ze které 60 %, 230,4 mil. Kč, hradí České dráhy z vlastních prostředků. 

Částkou 153,6 mil. korun (40 % nákladů) přispívá ROP Střední Morava.“
44

 

V roce 2012 tedy České dráhy zmodernizovaly svůj vozový park za 7,7 miliardy 

korun. Do provozu bylo nově uvedeno 242 vozů a lokomotiv. V nových vozidlech byl 

kladen důraz hlavně na bezbariérovost a klimatizaci.
45

 V roce 2015 jiţ České dráhy mají 

600 bezbariérových vozů, které obsluhují 4 612 bezbariérových spojů denně. Na přání 

vozíčkářů bylo upraveno 64 vozů. Došlo na rozšíření vstupních dveří, zjednodušení 

ovládání sklopného stolku, na doplnění tlačítek signalizace SOS a také pomocných 

madel.
46

 

 

2.1.3 Pendolino 

Jiţ deset let svého provozu oslavila pendolina, která jsou jedinými rychlovlaky 

provozovanými v České republice. Provoz zahájila 23. 12. 2004 na trati Praha-Děčín. 

Od tohoto data najely všechny jednotky rychlovlaku SC Pendolino více neţ 20 milionů 

kilometrů. Díky technologii aktivního naklápění vozových skříní mohou jezdit  

aţ o 30 % rychleji, neţ ostatní vlaky a drţí si v Čechách ţelezniční rychlostní rekord 

                                                 
42

 Tiskové zprávy: České dráhy dnes pokřtily první elektrickou jednotku RegioPanter v Jihočeském kraji. 

In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-

centrum/tiskove-zpravy/-14592/ 
43

 Tiskové zprávy: České dráhy představují první motorovou jednotku RegioShark ve Zlínském kraji. In: 

České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-

centrum/tiskove-zpravy/-14610/ 
44

 Tiskové zprávy: Motorová jednotka RegioShark začne od neděle vozit cestující ve Zlínském kraji. In: 

České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-

centrum/tiskove-zpravy/-14682/ 
45

 Tiskové zprávy: České dráhy uvedly do provozu 242 vozů za téměř 8 miliard korun. In: České dráhy, a. 

s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-

15702/ 
46

 Tiskové zprávy: ČD upravují 64 vozů podle přání hendikepovaných. In: České dráhy, a. s. [online]. 

[cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-23577/ 
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273km/h.
47

 Rychlovlaky urazí trasu z Prahy do Ostravy za 2 hodiny 53 minut. Průměrná 

rychlost na této trase 121,7 km/h, čímţ se pendolino stane nejrychlejším vlakem nejen 

na této trati, ale dokonce v celé České republice. V roce 2016 dojde po dokončení 

dalších koridorových staveb ke zrychlení spojů aţ o 10 minut.
48

 

Pendolina nabízejí cestujícím komfort prostřednictvím tichého provozu, denního 

tisku a připojení k internetu zdarma, polohovatelných sedadel, individuálního osvětlení, 

elektricky stahovatelných rolet, klimatizace, připojení k elektrické síti 230V a také 

v podobě občerstvení. Ve voze jsou k dispozici jak tiché oddíly, tak místa pro cestující 

s dětmi či pro invalidy. 

K jejich propagaci zejména na trati Praha-Ostrava připravily České dráhy řadu 

výhodných nabídek a soutěţí. Například nabídka 100 korun na novou místenku při 

cestování pendolinem v určitém týdnu,
49

 nebo moţnost vyhrát vstupenky na fotbalový 

zápas Česko-Slovensko od samotných hráčů cestujících stejným vlakem.
50

 Rozhodly se 

také pomoci cestujícím po zrušení plánovaných spojů LEO Express tím, ţe jim  

po předloţení jízdenky nabídly poloviční cenu jízdného v Pendolinu bez nutné 

rezervace předem.
51

 

Nabídka jídelních vozů se rozšíří o sezónní pokrmy a některá jídla 

z biopotravin.
52

 V rámci rozvoje nových technologií spustily České dráhy nový web pro 

chytré telefony, díky němuţ se zjednodušilo vyhledávání spojení i cenových nabídek  

a zákazník si můţe zobrazit i mapu s aktuální polohou vlaku.  

Pomocí plnohodnotného mapového portálu mohou cestující zjistit informace  

o aktuální poloze vlaku, o omezení provozu či zpoţděních všech vlaků a v budoucnu  

i o poskytovaných sluţbách ve stanicích. České dráhy připravují také nový zábavní 

portál pro pendolina, pomocí kterého budou mít cestující moţnost online sledování 

                                                 
47

 Tiskové zprávy: Pendolina jezdí 10 let, za týden objedou zeměkouli. In: České dráhy, a. s. [online]. [cit. 
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České dráhy, a. s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-
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51
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filmů, poslechu hudby, čtení online knih či hraní her. Jiţ teď je moţné na tomto portálu 

sledovat prostřednictvím kamer jízdu vlaku a získávat informace o konkrétním  

spoji - jeho poloze na trati či aktuální rychlosti.
53

 

 

2.1.4 Bilancování 

V roce 2012 přepravily České dráhy 169 milionů zákazníků, coţ bylo  

o 3 miliony více cestujících neţ v roce předešlém.
54

 Dosáhly také úrovně 

západoevropských vlaků v oblasti spolehlivosti a přesnosti svých vlaků. Přesný odjezd 

vlaků byl v roce 2012 dodrţen u 93,1 % spojů, tudíţ více neţ dva a čtvrt miliónů vlaků 

jelo podle jízdního řádu. Přesnost odjezdu vlaků se evidentně stále zlepšuje. V roce 

2010 byla 90,4 % a v roce 2011 dokonce 92,5 % ze všech vypravených spojů.
55

 

Na rok 2014 počítal podnikatelský plán Českých drah s provozním ziskem  

24 milionů korun a ČD Cargo se ziskem 2 miliony korun.
56

 Jiţ v polovině tohoto roku 

sníţily provozní ztrátu o 363 milionů, a to hlavně díky růstu trţeb v osobní dopravě 

(sluţeb vyuţilo o půl milionu cestujících více) a nahrazení ztracených přeprav  

pro ČD Cargo novými, čímţ se společnost stala hospodářsky efektivnější. Celkové trţby 

jsou v porovnání s rokem 2012 vyšší o 407 milionů korun. V hospodaření se silně 

promítají i náklady na nákup vozidel ve výši 741 milionů korun. Společnost však 

plánuje od roku 2016 své zadluţení postupně sniţovat.
57

  

Dráhy ušetřily díky efektivnějším nákupům materiálů a energií, ale i díky 

sniţování osobních i reţijních nákladů. Do údrţby vozidel investovaly naopak více. 
58

 

V rámci zatraktivnění ţeleznice je zvyšován počet bezbariérových spojů a rozvíjí  

a zkvalitňují se i doplňkové sluţby. Rozvoj zaţívá hlavně příměstská a dálková 

                                                                                                                                               
52
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doprava.
59

 Bezplatný internet bude od roku 2016 ve 421 regionálních vlacích a ve 108 

dálkových spojích.
60

 Počet přepravených cestujících se pohybuje kolem 170 milionů 

ročně a trţby z přepravy vzrostly v řádu desítek milionů korun díky tomu, ţe lidé více 

vyuţívají vlaky k delším cestám. Na trati Praha-Ostrava přibylo od roku 2015 

cestujících o necelých 14 %.
61

 

 

2.2 STUDENT AGENCY 

Společnost STUDENT AGENCY se na svých internetových stránkách 

prezentuje jako „největší cestovní agentura v České republice, největší prodejce letenek 

i jízdenek na trhu a největší agentura pro prodej jazykových a pracovních pobytů v 

zahraničí.“
62

 V současnosti patří mezi jednu z nejúspěšnějších českých firem  

a pravidelně se umisťuje mezi nejlepšími v ţebříčku CZECH TOP 100. V roce 2011  

i 2012 se stala 3. nejobdivovanější firmou v České republice.
63

 

Filozofií společnosti je skloubit vysokou kvalitu sluţeb s nízkou cenou. „Naše 

produkty jsou vždy nejkvalitnější, ale zároveň nejlevnější. Tak sice pracujeme s nízkou 

marží, ale dosahujeme velkého růstu.“
64

 Firma STUDENT AGENCY se velmi rychle 

rozvíjí, hledá mezery na trhu a stále rozšiřuje své portfolio o nové (vzájemně propojené) 

produkty. Nyní nabízí letenky, jízdenky, zájezdy do celého světa, víza, jazykové kurzy  

a studium v zahraničí, pracovní a au-pair pobyty, ubytování, pojištění, pronájem aut  

či autobusů atd.
65

 

Předchůdce společnosti s názvem „Radim Jančura (FO)“ byla zaloţena v roce 

1993 Radimem Jančurou jako agentura zaměřená na sluţby pro studenty a zabývala se 

zprostředkováním au-pair pobytů v zahraničí. V roce 1996 vznikla společnost 
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STUDENT AGENCY, s.r.o., jejíţ předmět podnikání se rozšířil i na zprostředkování 

pracovních programů, vzdělávacích a jazykových programů v zahraničí a také  

na autobusovou dopravu. Na slovenský trh vstoupila společnost v roce 1998, kdy byla 

otevřena její první pobočka v Bratislavě. 

Největší expanze společnosti začala v roce 2000, kdy se obraty společnosti  

i počet zaměstnanců více neţ zdvojnásobuje. Z toho také vyplynula nutnost vytvořit 

hierarchii společnosti a tým manaţerů (z řadových zaměstnanců). Společnost si přidala 

do nabídky svých aktivit prodej letenek do celého světa. 

V roce 2004 poprvé vyjíţdí „ţluté autobusy“ Student Agency Express. Ze 

začátku jen na trase Praha-Brno, ale později i do dalších českých měst. Autobusová 

doprava je v roce 2005 rozšířena i o mezinárodní linky do Holandska, Švýcarska  

a Dánska. V dalších letech je stále rozšiřována síť vnitrostátních i mezinárodních 

autobusových linek.
66

  

V dubnu roku 2016 došlo ve společnosti k rebrandingu a všechny ţluté autobusy 

nyní vystupují pod marketingovou značkou RegioJet. S vlaky RegioJet tedy autobusy 

tvoří jednotnou přepravní síť, která zajišťuje spojení nejen v České a Slovenské 

republice, ale propojuje také řadu evropských měst. Vozový park se v roce 2016 

rozšiřuje o 45 moderních autobusů. V jejich výbavě je snímač jízdy, který zabrzdí 

autobus, pokud vyhodnotí, ţe je před ním překáţka či systém, který zaznamenává 

bdělost řidiče a případně ho probudí vibrováním sedadla. Flotila ţlutých autobusů nyní 

čítá 210 vozů.
67

 

Důleţitým krokem pro budoucí rozvoj společnosti bylo v roce 2009 získání 

licence k provozování ţelezniční dopravy v České republice a vznik akciové společnosti 

RegioJet, která je dceřinou společností STUDENT AGENCY. V následujícím roce 

přichází STUDENT AGENCY na trh s online prodejem zájezdů přes web 

www.dovolena.cz. V roce 2011 vstupuje společnost RegioJet na trh ţelezniční dopravy 

s luxusními vlaky na trati Praha-Ostrava-Havířov a „flotila ţlutých autobusů“  

se rozšířila o 20 nových vozů se systémem palubní zábavy Fun and Relax. Od března 

2012 jezdí regionální vlaky RegioJet také na Slovensku. 
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Společnost STUDENT AGENCY vydává časopis Ţlutý, který je na palubách 

autobusů i vlaků volně k dispozici a dává v něm mimo jiné zdarma prostor k prezentaci 

charitativním organizacím. Od jeho vzniku tuto moţnost vyuţilo více neţ 50 spolků, 

sdruţení či projektů. 

Kaţdoročně také podporuje různé charitativní, kulturní a sportovní akce jako 

například Anna K – kampaň proti rakovině, KomiksFEST, Snowboard Freeskicontest, 

Red Bull air race, Letní Shakespearovské dny atd.
68

 

 

2.2.1 RegioJet 

Společnost RegioJet je členem STUDENT AGENCY holdingu (dceřinná 

společnost SA). V roce 2009 získala licenci na provozování dráţní dopravy  

i bezpečnostní osvědčení dopravce a stala se tak plnohodnotným provozovatelem 

ţelezniční dopravy. Je nezávislá na příspěvcích státu a snaţí se o zavedení zdravého 

soutěţního prostředí v oblasti regionální ţelezniční dopravy. RegioJet nabízí levnější 

jízdné a široký rozsah kvalitních sluţeb pro cestující s pouţitím moderních ţelezničních 

vozidel, která jsou bezpečná a spolehlivá.
69

 

V druhé polovině roku 2011 vstoupil RegioJet na trať Praha-Olomouc-Ostrava-

Ţilina. V roce 2012 jiţ společnost měla „40 moderních, plně klimatizovaných vozů, 

které byly konstruovány pro rychlost až 200km/hod. (…) Přestože je RegioJet provozuje 

jako 2. třídu,(…) komfortem odpovídají první třídě předních západoevropských 

dopravců.“
70

 Ve vlacích je standardně klimatizace, připojení k internetu zdarma,  

či přípojka k elektrické síti 230V.
71

 Kvalitativně jsou tedy zaměřeny nejen na běţnou 

klientelu, ale také na obchodní cestující. Ze sluţeb stojí za zmínku dvě nejméně 

obvyklé. Neomezené mnoţství kávy Illy zdarma, které cestující ročně vypijí více neţ 

milion pohárů
72

 a „dvě toalety v každém z vozů s hudební produkcí – francouzské 

šansony a živou orchidejí.“
73

 V roce 2014 jiţ má na trati Praha-Ostrava-Ţilina 95 vozů  

                                                 
68

 Firemní profil [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-

spolecnosti/firemni-profil/ s. 17. 
69

 O nás [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.regiojet.cz/cs/o-nas/ 
70

 Investice do luxusní železniční dopravy [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: 

http://www.regiojet.cz/cs/o-nas/pro-media/zprava-5.html 
71

 ibid. 
72

 Tisková zpráva z 14. 1. 2013 [online]. 2013 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.regiojet.cz/cs/o-

nas/pro-media/zprava-4.html 
73

 ibid. 

http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/firemni-profil/
http://www.studentagency.cz/o-nas/profil-spolecnosti/firemni-profil/
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a 11 lokomotiv a na rozdíl od září roku 2011, kdy měla na trati 7 spojů denně, jich  

v září 2014 má 18.
74

 

 

2.2.2 Standardy kvality společnosti Regiojet, a.s. 
 

Společnost RegioJet dala také k dispozici na své stránky dokument „Standardy 

kvality společnosti RegioJet, a.s.“ z let 2012-2014, kde vyhodnocuje plnění svých 

závazků a cílů. V roce 2012 bylo prvním cílem společnosti mít průměrné zpoţdění 

vlaků 5 minut a méně, kdy se do započítaných zpoţdění počítaly i zásahy vyšší moci  

či třetích stran (ţivelné pohromy, nehody na přejezdech,…). Tento cíl se splnit  

podařilo – průměrné zpoţdění vlaků bylo 4,8 minut. V tomto roce nebyl zrušen  

ani jeden spoj – všechny vlaky byly vypraveny dle jízdního řádu.  

Personál poskytoval palubní servis s hodnocením minimálně 80 % celý rok 

kromě srpna, kdy bylo hodnocení personálu 79,9 %. Tento servis obnáší jak kontrolu 

jízdních dokladů či roznos občerstvení, tak i zajišťování relevantních informací, které 

cestující můţe poţadovat. Na prodejních místech měli být zaměstnanci schopni 

zákazníkům zajistit informace o všech sluţbách STUDENT AGENCY i RegioJet. Měli 

by se také orientovat v nabídkách obchodních partnerů jako je DB (DeutscheBahn). 

Hodnocení personálu bylo po celý rok (kromě června) vyšší neţ 80 %. 

Bylo také přepraveno 100 % imobilních cestujících na vozíku, kteří si tuto 

sluţbu objednali (celkově 129 cestujících). Čistota vlakových souprav překračovala 

vţdy hranici 95 % včetně čistoty vnitřního vybavení. Oprávněných stíţností bylo více 

neţ 150 jen v říjnu. Průměrné stáří vozidel RegioJet, které prošly generální rekonstrukcí 

v letech 2000-2006, je 11 let. Spokojenost klientů, kteří podali zpětnou vazbu  

za rok 2012, dosáhla na 90,31 %.
75

  

 

V roce 2013 jiţ bylo zpoţdění způsobené vyšší mocí či třetími stranami 5,94 

minuty, ale dopravce sám způsobil zpoţdění pouze 0,38 minut. Nezrušil se opět ani 

jeden spoj a došlo k přepravě všech 47 vozíčkářů. Průměrné hodnocení palubního 

personálu bylo 85,13 % a personálu prodejních míst se ustálilo na 80,59 %. Za celý rok 

bylo nejniţší hodnocení čistoty vlakových souprav 96,3 %, coţ znamenalo pokrok 

                                                 
74

 Třetí narozeniny [online]. [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: http://www.studentagency.cz/pro-

media/tiskove-zpravy/3-narozeniny.html 
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oproti roku předešlému. Průměrné stáří vozidel se zvýšilo na 12 let. V roce 2013 nebylo 

více neţ 150 stíţností za měsíc, přesto se spokojenost klientů, kteří podali zpětnou 

vazbu, sníţila na 86,31 %.
76

 

 

V roce 2014 byly všechny standardy kvality společnosti RegioJet splněny, 

kromě délky zpoţdění pod 5 minut, které z důvodů výlukové činnosti, sněhové kalamity 

a jiných mimořádných událostí na trati vystoupalo aţ na 9,67 minut. Průměrné zpoţdění 

vlaků, ke kterému došlo kvůli dopravci, se sníţilo na 0,303 minuty. Opět byli 

přepraveni všichni vozíčkáři a nebyl zrušen ţádný spoj z důvodů, které by byly na 

straně dopravce. 

Průměrné hodnocení kvality palubního personálu se zvýšilo na 86,19 %, avšak 

personál prodejních míst si oproti roku 2013 mírně pohoršil na 80,15 %. Čistota 

vlakových souprav byla průměrně 96,35 % a stáří provozovaných vozidel se opět 

zvýšila na 12,9 let. Spokojenost klientů se sníţila na 85,29 %. „Průměrný počet stížností 

byl v roce 2014 119,91 ks/měsíc. Jedná se o navýšení o 51,34 % oproti roku 2013,  

což koresponduje s meziročním navýšením počtu cestujících.“
77

 

Zajímavé je, ţe podle Standardů kvality z roku 2013 by počet stíţností v roce 

2014 ukazatel nesplnil, protoţe standard kvality zněl: „počet zaznamenaných stížností 

nepřekročí 150 ks za měsíc“
78

, ale v roce 2014 byla jiţ formulace změněna na: „počet 

zaznamenaných stížností v celoročním průměru nepřekročí 150 ks za měsíc“
79

, a tak byl 

ukazatel splněn, i kdyţ počet zaznamenaných stíţností v listopadu i prosinci byl vyšší 

neţ 150 ks. 

                                                                                                                                               
75

 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s.: Vyhodnocení za rok 2012 [online]. , 1-13 [cit. 2015-10-

03]. Dostupné z: http://www.regiojet.cz/opencms/export/sites/regiojet.cz/dokumenty/standardy-kvality-

2012-rj-vyhodnoceny.pdf 
76

 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s.: Vyhodnocení za rok 2013 [online]. , 1-13 [cit. 2015-10-

03]. Dostupné z: 

http://www.regiojet.cz/opencms/export/sites/regiojet.cz/dokumenty/Standardy_kvality_spolecnosti_Regio

Jet_vyhodnoceni_2013.pdf 
77

 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s.: Vyhodnocení za rok 2014 [online]. , 1-13 [cit. 2015-10-

03]. Dostupné z: 

http://www.regiojet.cz/opencms/export/sites/regiojet.cz/dokumenty/Standardy_kvality_spolexnosti_Regio

Jet_2014_vyhodnocenx.pdf 
78

 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s.: Vyhodnocení za rok 2013 [online]. , 1-13 [cit. 2015-10-

03]. Dostupné z: 

http://www.regiojet.cz/opencms/export/sites/regiojet.cz/dokumenty/Standardy_kvality_spolecnosti_Regio

Jet_vyhodnoceni_2013.pdf 
79

 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s.: Vyhodnocení za rok 2014 [online]. , 1-13 [cit. 2015-10-

03]. Dostupné z: 

http://www.regiojet.cz/opencms/export/sites/regiojet.cz/dokumenty/Standardy_kvality_spolexnosti_Regio

Jet_2014_vyhodnocenx.pdf 
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2.3 LEO Express 
 

„Švýcarská kvalita za české ceny“ 

Společnost o sobě na svých stránkách píše: “Jsme mladý železniční dopravce, 

který do středoevropského regionu přináší nové pojetí cestování, a to na palubě 

supermoderních vlaků od švýcarské společnosti Stadler. (…) Naším cílem  

je systematické zkvalitňování veřejné dopravy a s ní spojených služeb ve státech střední 

Evropy.“ 
80

 

V říjnu roku 2012 se společnost LEO Express, která je součástí skupiny  

LEO TRANSPORT, připravovala na provozování osobní vlakové dopravy na trati 

Praha-Ostrava-Bohumín a postupně také na dalších tratích v České republice  

i v sousedních státech. Začala o sobě dávat vědět nejen pomocí tiskových zpráv. Snaţila 

se vyuţívat i nových médií (jako je Facebook a Twitter) k průběţnému informování 

svých zákazníků o dění ve firmě a také jako zdroj zpětné vazby od budoucích klientů.
81

 

Zakladatel a generální ředitel společnosti Leoš Novotný prohlásil v říjnu 2012, 

ţe plný provoz se 16 spoji denně spustí s novým jízdním řádem od 9. prosince,  

rád by však svezl první cestující jiţ v listopadu. Poprvé přijel moderní zlatočerný vlak 

na Hlavní nádraţí v Praze jiţ 15. října 2012 v rámci zkušebních jízd. Nyní začínají 

testovací jízdy na trati Praha-Ostrava, kde se společnost (zatím bez cestujících) snaţí 

dokončit výcvik stevardů a strojvedoucích tak, aby se o cestující v plném provozu staral 

patřičně vyškolený a ochotný personál a byly doladěny veškeré připravované sluţby.
82

 

Soupravy se tedy testují na reálné trase a zároveň se ověřuje komunikace  

vlaku se zabezpečovacím zařízením na trati.
83

 

Vzdálenost mezi Prahou a Ostravou zvládnou vlaky LEO Express  

za 3 hodiny a 6 minut, coţ je srovnatelné s dosud nejrychlejším spojem  

na trati – pendolinem.
84

 K předpovědi počasí vyuţívají norský server www.yr.no, který 

je díky skládání informací z více zdrojů pro předpověď na nejbliţší hodiny velmi 

přesný. Údaje o počasí budou moci cestující sledovat na LCD obrazovkách v průběhu 

jízdy.
85

 

                                                 
80

 O nás [online]. [cit. 2015-10-19]. Dostupné z: http://www.le.cz/cms/71-o-nas.html 
81

 Tisková zpráva 3. 10. 2012: LEO Express má nový profil na Twitteru. Praha. 
82

 Tisková zpráva 15. 10. 2012: Premiérová jízda LEO Express po celé trase. Praha. 
83

 Tisková zpráva 23. 10. 2012: Vlak LEO Express se poprvé předvedl v Ostravě a Olomouci. Praha. 
84

 Tisková zpráva 18. 10. 2012: Nový jízdní řád LEO Express od prosince. Praha. 
85

 Tisková zpráva 5. 10. 2012: LEO Express využije norský server pro nejpřesnější údaje o počasí 

v Česku. Praha. 

http://www.yr.no/
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Vlaky LEO Express jsou moderní, nízkopodlaţní, plně klimatizované soupravy 

aerodynamického tvaru, vybavené špičkovými technologiemi a interiérem speciálně 

navrţeným pro dálkovou dopravu. Pyšní se vynikající dynamikou jízdy. Jejich 

konstrukční rychlost je 190 km/h, mají velice rychlou akceleraci a krátkou brzdnou 

dráhu (ze 160 km/h za necelých 600 metrů). Ve vlacích je kladen důraz také na ekologii 

– vyuţívá se energeticky úsporný elektrický pohon, vracení energie do sítě při brzdění  

a zabudovány jsou i vakuové toalety s ekologickými jímkami. Na palubě můţeme nalézt 

také moderní informační systém v podobě LCD obrazovek a palubního rozhlasu. 

Cestujícím jsou k dispozici informace o aktuální poloze a rychlosti vlaku, jízdní řád, 

cílová stanice, počasí, zajímavosti o pamětihodnostech na trase či záběry z čelní  

vlakové kamery.
86

 

Cestujícím je nabízen nejen komfort v podobě speciálně konstruovaných 

polohovacích sedaček s dostatkem prostoru pro nohy a zavazadla všech cestujících, ale  

i široká škála sluţeb - včetně online nákupu jízdenek, Wi-Fi připojení zdarma, denního 

tisku, časopisů, databáze filmů a her, lahve vody zdarma nebo občerstvení s obsluhou  

aţ na místo ve všech třídách.
87

 Ve vlacích LEO Express se starají také o maminky 

s dětmi, pro něţ jsou k dispozici různé hry či pastelky s omalovánkami, v soupravě jsou  

i nízkopodlaţní jednotky pro nástup maminek s kočárky i vozíčkářů. Pro hendikepované 

cestující je připraven bezbariérový přístup včetně přenosné rozkládací nástupní rampy, 

výsuvných schodů a také bezbariérové toalety.
88

 Premium třída je vedena jako „tichý 

oddíl“ a při nástupu do ní obdrţíte Bohemia Sekt Brut zdarma.
89

 

Ceny jízdenek jsou pohyblivé – inspiraci našla společnost u leteckých dopravců, 

takţe ceny jsou různé v průběhu týdne i během kaţdého dne, v závislosti na dopravní 

špičce a poptávce. Čím dříve cestující jízdenku zakoupí, tím levnější bude. Nejlevněji  

se dá jízdenka na trať Praha-Ostrava zakoupit za 137 Kč, v průměru se však pohybuje 

kolem 290 Kč, coţ je srovnatelné s konkurenčními cenami.
90

 

 

                                                 
86

 Tisková zpráva 15. 10. 2012: Premiérová jízda LEO Express po celé trase. Praha. 
87

 O nás [online]. [cit. 2015-10-19]. Dostupné z: http://www.le.cz/cms/71-o-nas.html 
88

 Tisková zpráva 15. 10. 2012: Premiérová jízda LEO Express po celé trase. Praha. 
89

 Tisková zpráva 12. 11. 2013: LEO Express bilancuje svůj první rok provozu [online]. [cit. 2015-10-19]. 

Dostupné z: http://www.le.cz/cms/173-press.html?atb=0 
90

 Tisková zpráva 1. 11. 2012: LEO Express zahajuje prodej jízdenek - ceny určí poptávka cestujících - 

čím dříve cestující nakoupí, tím levněji pojede. Praha. 
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Od 18. ledna 2013 rozjel LEO Express plný provoz se 16 spoji denně.
91

 

Společnosti trvalo pouhé dva měsíce, neţ uvedla do provozu všechny své soupravy, 

zatímco RegioJet i pendolino k tomu potřebovaly necelý rok. Ze čtvrtletního průzkumu 

vyplývá, ţe společnost má 85 % spokojených zákazníků a 0 % těch nespokojených. 

Z vyhodnocení prvních tří měsíců provozu je patrno, ţe nejvytíţenější jsou spoje 

v pátek odpoledne – ty jsou vyprodány jiţ během středy a ţe mezi cestujícími  

je o 16 % více muţů.
92

 

V prvním roce provozu přepravila společnost necelých 800 tisíc cestujících  

a dosáhla tak 30% podílu na trhu na trati Praha-Ostrava. Spoje jsou ve špičce obsazeny 

na více neţ 90 % a tak „LEO Express dosáhl kladného provozního výsledku 

hospodaření nejrychleji ze všech soukromých dopravců v Evropě.“
93

 

 

V květnu 2013 chtěla společnost LEO Express zaţalovat České dráhy za nekalé 

jednání, protoţe distribuovaly své slevové kupony na pendolino cestujícím  

LEO Express přímo na nástupištích u vlaků LEO Express.
94

 V červenci 2014 podala 

společnost ţalobu na České dráhy kvůli zneuţití dominantního postavení na trhu. Leoš 

Novotný tvrdí, ţe České dráhy kvůli snaze o vytlačení konkurence na trati  

Praha-Ostrava jezdí úmyslně za podnákladové ceny a svou ztrátu financují z jiných 

dotovaných tratí. Jedná se zde o porušení zákona o ochraně hospodářské soutěţe. Ceny 

Českých drah se na této trase sníţily po nástupu soukromých dopravců o více neţ 

polovinu, náklady jim však narůstají…
95

 Společnost zaznamenala v prvním 

čtvrtletí roku 2014 (oproti prvnímu kvartálu roku 2013) nárůst počtu cestujících  

o 30 % a v březnu 2014 převezla svého milióntého cestujícího.
96

 

LEO Express má i svůj palubní časopis - čtvrtletník LEO, který je k dispozici 

všem cestujícím ve vlakových soupravách i na prodejních místech LEO Express. 

Zákazníci v něm naleznou nabídky na sportovní či kulturní akce v okolí trasy  

                                                 
91
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Praha-Ostrava, akční nabídky společnosti, nabídku palubních sluţeb a výběr  

z cestovatelského lifestylu.
97

 

LEO Express je první ţelezniční dopravce, který s novou sluţbou Smile Výlet 

umoţňuje s jízdenkou zakoupit také vstupenku za zvýhodněnou cenu na některé 

turistické atrakce – a tím podporují „rodinné cestování vlakem za výlety“.
98

 Jako člen 

klubu Smile Club mají věrní zákazníci zdarma kofolu ke kaţdé zakoupené jízdence  

a 20% slevu na jízdenky třídy Economy.
99

 

Dopravní společnost rozšířila své sluţby i o návazné autobusové linky  

LEO Express Easy, které budou spojovat Prahu s Táborem, Veselím nad Luţnicí, 

Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem.
100

 V říjnu 2015 pomocí autobusových 

linek spojil i Prahu s Ukrajinou.
101

 

 

Bilancování prvního pololetí roku 2015 přineslo, ţe společnost (i přes pozitivní 

vývoj) zůstává ve ztrátě kvůli cenové válce na trati Praha-Ostrava. I přesto, ţe počet 

cestujících vzrostl o 25 % a obrat společnosti o 45 %, tak celková ztráta je v tomto 

pololetí ve výši 37,9 mil. Kč (v prvním pololetí roku 2014 byla ztráta 63,7 mil. Kč). 

Pozitivní je lepší propojení společnosti s regionální dopravou a spolupráce 

s návaznými dopravními sluţbami, vstup na ţelezniční trať Praha-Košice v prosinci 

2014 (na Slovensku bylo zaznamenáno 98 % včasných odjezdů) a zahájení navazující 

autobusové linky do jiţních Čech v červnu 2015.
102

 Nejnovější tisková zpráva  

na stránkách LEO Expressu nám přináší zprávy o tom, ţe společnosti se poprvé 

v prosinci 2015 podařilo hospodařit bez ztrát. „Příjmy z provozu vlakových jednotek  

a návazných autobusů převýšily nejen samotné přímé provozní náklady, čehož jsme 

dosáhli již půl roku po spuštění provozu, ale také náklady na odpisy a úroky z přijatých 

bankovních úvěrů.(…) Za celý rok společnost přepravila téměř 1,1 mil. cestujících. 
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Společnost dnes provozuje vlakovou a autobusovou dopravu v Česku, Polsku,  

na Slovensku a Ukrajině. Plánuje dál expandovat do Německa a Rakouska.“
103
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3. Významné události na železnici od 1. 10. 2012 do 
1. 2. 2013 

 

Výše zmíněné období bylo bohaté hlavně na zprávy o nástupu nové dopravní 

společnosti na trať Praha-Ostrava, na zprávy ohledně aktivit ministerstva dopravy  

a mimo jiné se média zabývala i změnami na ţeleznici, které přinesl nový jízdní řád. 

Zmíněny byly také roční bilance ţelezničních společností či opětovné zvolení  

Petra Ţaludy do čela Českých drah. 

 

V říjnu 2012 začal mladý nastupující dopravce LEO Express testovat své nové 

vlaky na koridoru u Velimi.
104

 Šéf této společnosti Leoš Novotný má v plánu lidem 

nabídnout „švýcarskou kvalitu za české ceny“. Tvrdí, ţe nechce jít do cenové války, ale 

sází na to, ţe jsou malá firma s nízkými náklady, která bude úspornější neţ konkurenti. 

Spoléhá se také na to, ţe vlaky budou společnosti slouţit ještě minimálně 25 let  

po jejich splacení a cestujících bude v tak pohodlných vlacích stále přibývat.
105

 Tyto 

nové zlaté vlaky si mohli cestující 23. října prohlédnout na nádraţí v Ostravě. Pendolinu 

mohou konkurovat nejen vysokým standardem nabízených sluţeb, ale hlavně svou 

rychlostí - trať mezi Bohumínem a Prahou zvládnou soupravy společnosti LEO Express 

za 3 hodiny 28 minut.
106

 

V tomto období bylo aktivní také ministerstvo dopravy, které vybíralo nového 

provozovatele rychlíků na trati Olomouc-Krnov-Ostrava. Finální nabídku podaly jen 

společnosti RegioJet a Arriva vlaky i přes to, ţe si zadání vyzvedla desítka společností. 

Výběrové řízení vyvolalo mnoho protestů. České dráhy poţadovaly, aby byl celý tendr 

zrušen, protoţe by mohlo dojít k narušení tzv. síťového charakteru ţelezničních sluţeb. 

Společnost Abellio si stěţovala, ţe zadávací dokumenty neobsahují trţby z trati 

současného dopravce, a tím mají České dráhy informační převahu. České dráhy tvrdí,  

ţe zisky jsou jejich obchodním tajemstvím. Do podmínek soutěţe bylo přidáno  

i to, ţe si dopravci na trati musí vzájemně uznávat jízdní doklady.
107

 

Ministerstvo dopravy plánuje do konce roku 2018 výběrová řízení na více neţ 

desítku ţelezničních tratí, kterých se budou moci zúčastnit i soukromí dopravci. Díky 
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takovým soutěţím by se měly sniţovat ceny i komfort pro cestující.
108

 Podíl 

soukromých dopravců na přepravě cestujících se do letošního roku zvýšil  

na 800 kilometrů z celkových 9500 kilometrů ţelezničních tratí. Konkurence státního  

a soukromých dopravců je zdravá, ale nevýhodou je, ţe si jednotliví dopravci zatím 

vzájemně neuznávají jízdné.
109

 

Společnost LEO Express měla v plánu zahájit provoz s předstihem jiţ 

7. listopadu, a proto na začátku listopadu zahájila prodej jízdenek. Jejich cena není 

pevná, ale bude se odvíjet od včasnosti rezervace či zájmu pasaţérů tzv. „plovoucí 

jízdné“, kterým se inspirovali u leteckých společností.
110

 Společnost ale nakonec 

nezahájila slibovaný provoz kvůli nekompletní dokumentaci. Dopravci scházela 

potřebná povolení od Dráţního úřadu a musel vracet jízdné. České dráhy nabídly 

cestujícím s platnou jízdenkou LEO Express moţnost cestování s pendolinem  

za poloviční cenu bez nutnosti rezervace.
111

 Pilotní provoz s cestujícími na trati  

Praha-Ostrava byl zahájen aţ 13. listopadu.
112

 LEO Express měl potíţe s čidly  

na vytápění a zavírání dveří, takţe místo plánovaných šestnácti spojů jich bude na trati 

Praha-Ostrava jezdit jen osm. Objevily se i stíţnosti cestujících na nedostatek místa  

na nohy v nových soupravách švýcarských vlaků.
113

 

Nový dopravce LEO Express ohlásil, ţe v polovině prosince začne prodávat své 

dluhopisy, aby měl dostatek finančních prostředků na zakoupení dalších vozidel. 

Z prodeje volně obchodovatelných dluhopisů si slibují zisk 550 milionů korun.
114

 Zisky 

bude mít také ze státních dotací. Všichni dopravci musí poskytovat povinné slevy 

z obyčejného jízdného pro děti, ţáky, studenty či ZTP. Tento rozdíl v cenách dostávají 

formou dotace od státu. Avšak výši obyčejného jízdného si dopravci určují sami, proto 

například na trati Praha-Ostrava je cena Českých drah 457 korun,  

u RegioJetu 430 korun a u LEO Expressu dokonce 532 korun - měl by tedy od státu 

dostávat nejvyšší dotace. Jeho jízdné totiţ začíná na 137 korunách.
115
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Další novinkou na ţeleznici je i to, ţe se zvuková hlášení na nádraţích budou  

od prosince zkracovat, protoţe za hlášení nadstandardních informací budou zavedeny 

poplatky. Český správce kolejí a nádraţí chce, aby cestující více vyuţívali informační 

tabule a nástěnky. Orientaci na nádraţí tím však stíţí například nevidomým  

či slabozrakým. Zpoplatněny budou informace o přepravních podmínkách, sluţbách  

na palubě, řazení vlaků, reklamní sdělení dopravce, sluţební hlášení či hlášení v cizím 

jazyce částkou od 20 do 150 korun za kaţdé jednotlivé hlášení. Cizojazyčná hlášení jsou 

bez poplatku pouze pro mezinárodní spoje a v angličtině.
116

 

České dráhy začátkem prosince představily novinky nejen v oblasti gastronomie. 

Dráţní restaurace nyní vystupují pod jednotnou značkou ČD Restaurant. Pokrmy 

nebudou mraţené, ale pouze chlazené. Na jídelníčku se objeví i jídla v bio kvalitě  

a objednávky lze uskutečnit online prostřednictvím palubní Wi-Fi sítě. Vlakušky budou 

nově i ve druhé třídě vlaků EC, IC a Ex.
117

 

Od 9. prosince začal platit nový jízdní řád 2012/2013. Na trať Praha-Ostrava 

nastoupil třetí dopravce LEO Express. Zatím jen se čtyřmi z osmi plánovaných párů 

spojů, ale s jízdní dobou 3 hodiny a 6 minut, kterou konkuruje pendolinu. Do Rakouska 

bylo přidáno několik vlaků a vrací se i spoj do chorvatského Splitu.
118

 České dráhy 

rozšíří působení vlaků Pendolino i na západ Čech – do Františkových Lázní či do Plzně. 

Spojů do Ostravy bude méně.
119

 

Nyní jiţ budou všechny vlaky jezdit vpravo. I na trati Břeclav-Přerov-Ostrava  

se od 9. prosince přechází z levostranného provozu na pravostranný. Šlo o poslední trať, 

na které se jezdilo vlevo jako za dob Rakouska-Uherska. Teď jiţ budou vlaky 

v „protisměru“ jezdit jen při výlukách a mimořádných událostech.
120

 Nejenţe se s tímto 

datem změnil jízdní řád, ba dokonce České dráhy přidělily většině jízdenek nová jména 

a moţnost je zakoupit přes jejich vlastní mobilní e-shop. Došlo také k úpravě ceníků. 

České dráhy jsou nejlevnější nejen na trati Praha-Ostrava, ale zlevnily na většině tratí, 

kde mají autobusovou či ţelezniční konkurenci (Praha-Plzeň, Praha-Brno, …).
121
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Po veřejné upomínce od deníku MF Dnes zveřejnil RegioJet výroční zprávu 

z roku 2011, ve kterém zahájil svůj provoz s čistou ztrátou necelých 60 milionů.
122

 

Výhledově bude zajímavé ji porovnat s výsledky nově nastupující dopravní společnosti 

LEO Express, která v lednu 2013 přidala dalších šest spojů na trati Praha-Ostrava, které 

však měly být v provozu jiţ od 9. 12. 2012.
123

  

Zveřejněny byly také plány na rekonstrukci hlavního nádraţí v Olomouci, která 

bude spolufinancována evropskými fondy a měla by být dokončena do podzimu roku 

2015. Rekonstrukcí projdou jak koleje, tak i sedm mostních objektů, podchody  

a nástupiště.
124

 

Začátkem roku bilancovaly i České dráhy, které v roce 2012 nakoupily 242 vozů 

za téměř 8 miliard, coţ bylo zatím nejvíce, co do obnovy vozového parku investovaly. 

Průměrný věk vozidel se sníţil o dva roky, tedy na 23,4.
125

 Velkou zásluhu na tom má  

i Petr Ţaluda, který je ve vedoucí funkci Českých drah jiţ od roku 2008. V lednu 2013 

byl na dalších pět let zvolen do čela této společnosti. Neměl ţádného protikandidáta  

a hlasování bylo jednohlasné. Od jeho nástupu do funkce se ve velké míře investovalo 

do vozového parku a bylo uzavřeno mnoho dlouhodobých smluv s kraji. Finanční 

situace Českých drah se zlepšila také díky odprodeji části majetku Správě ţelezniční 

dopravní cesty (SŢDC) a sníţení personálních nákladů na 9 tisíc zaměstnanců, kteří 

přešli právě k SŢDC. 
126
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4. Metodika výzkumu 
 

„Na začátku obsahové analýzy je zapotřebí - stejně jako při každém jiném 

vědeckém bádání – zpracovat relevantní odbornou literaturu.“
127

 Odborná literatura 

k tomuto tématu mi pomohla s počátečními nesnázemi při uchopení tématu i s vlastním 

začátkem analýzy. Měla jsem moţnost si prohlédnout příklady uţití různých analýz 

v praxi a díky tomu vybrat tu nejvhodnější pro daný výzkum.  

Pasáţe z knihy „Metody výzkumu médií“ od Tomáše Trampoty a Martiny 

Vojtěchovské mi zodpověděly otázky ohledně rozdílů mezi akademickým a komerčním 

výzkumem a poskytly mi srovnání kvalitativního a kvantitativního šetření. Kvantitativní 

analýzu jsem si pro výzkum zvolila kvůli její moţné opakovatelnosti a snadné  

a přehledné interpretaci výsledných dat. Oproti tomu by byl kvalitativní výzkum velmi 

subjektivní uţ kvůli tomu, ţe jeho metody nejsou standardizované a výzkumník  

je neoddělitelnou součástí sběru dat. Jeho změna by pravděpodobně způsobila i změnu 

výsledků.
128

 Avšak vyznavači kvalitativního výzkumu „často kritizují proklamovanou 

objektivitu kvantitativních metod a poukazují na skutečnost, že u většiny kvantitativních 

metod výzkumníci do procesu vstupují s určitým očekáváním a přednastavením, která  

se odráží ve zvolených postupech kategorizace zkoumaného.“
129

 Díky stati  

„Úvod do metody obsahové analýzy“ od Helmuta Scherera jsem zjistila přesný postup 

při kódování dat a nutnosti kontroly výzkumu pomocí testu spolehlivosti, který jsem 

pak následně provedla. 

Nejpřínosnější částí z publikace „Výzkum médií“ od Renáty Sedlákové pro mě 

však byla kapitola o publikování závěrů výzkumu. Leckdy i s humorným nádechem zde 

autorka popsala nejběţnější úskalí při publikování výsledků diplomové  

či jiné práce. „Nejprve řekni, co chceš říct, pak to řekni a pak řekni, že jsi to řekl.“
130

 

V knize je nejen struktura práce samotné, ale i postup s jakým zveřejňovat přehledné  

a ucelené grafy. Přínosem jsou také jazyková doporučení a nutnost vhodného časového 

rozloţení práce, aby byl čas na pravopisnou i obsahovou korekturu.
131
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Pro výzkum mediálního obrazu ţelezničních dopravců v době nástupu třetího 

dopravce na trať Praha-Ostrava jsem si zvolila metodu šetření pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy. Vzhledem k tomu, ţe nelze analyzovat všechna média v České 

republice, určila jsem si tři deníky, které jsem podrobila analýze – Mladá fronta Dnes, 

Hospodářské noviny a Lidové noviny. MF Dnes a Lidové noviny vycházely  

ve zkoumaném období v pracovní dny a v sobotu, Hospodářské noviny v pracovních 

dnech od pondělí do pátku. Ani jeden ze zkoumaných deníků nevycházel ve dnech 

státních svátků ani v neděli. Období výzkumu jsem si stanovila na 2 měsíce před  

a 2 měsíce po nástupu LEO Expressu na trať Praha-Ostrava a z vybraných deníků jsem 

analyzovala pouze články týkající se ţeleznice, coţ byla i kódovací jednotka. Díky 

databázi „Newton media search“ se mi pro časové období 1. 10. 2012 – 1. 2. 2013 

podařilo nalézt 61 relevantních článků, zabývajících se děním na ţeleznici. Pracovní 

postupy jsem shrnula v kódovací knize a samostatný výzkum je zaznamenán pomocí 

záznamového archu. Výstupem kódovacího archu se staly přehledné a dobře 

interpretovatelné grafy a tabulky, které odpovídají na výzkumné otázky a díky nimţ  

se dají potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy.  

 

Během kódování prvních článků jsem zjistila, ţe některé kategorie se nedají 

pomocí původních kódů určit a musela jsem pozměnit kódovací knihu, aby byl výzkum 

realizovatelný. Některé analytické proměnné bylo třeba definovat přesněji a jiné naopak 

jednodušeji a obecněji. Například bylo nutno zrušit proměnnou, která měla uvádět 

zdroje článků, protoţe nebylo moţné ji u většiny kódovaného materiálu určit. Dokonce 

bylo třeba do kategorie citací zahrnout i ty nepřímé a přesněji rozlišit, kdo byl citován. 

Také jsem zpřesnila kategorie na kódování autora článku, aby se daly zakódovat 

všechny proměnné a výsledek byl interpretovatelný. Kvůli zjednodušení kódování  

a nemoţnosti přiřazení čísel všem kombinacím zmíněných dopravců či osob  

mi v kategorii „zmínění dopravci“ můţe vyjít i více proměnných – dle počtu zmíněných 

dopravců. Ten samý případ se opakuje i pro otázku „kdo byl citován“ (ať přímo  

či nepřímo). Jako identifikační proměnné jsem pouţila rok, datum a název deníku,  

ve kterém článek vyšel. Analytické proměnné se vztahovaly k autorům článků, 

zmíněným dopravcům a k citovaným společnostem či osobám.  

V počáteční fázi kvantitativní analýzy jsem vycházela z teorie, ţe tisk  

je nestranný a objektivní, nehodnotí, ale pouze konstatuje skutečnosti. Zmiňováni  

by měli být všichni dopravci ve stejné míře a měli by dostat totoţný prostor k vyjádření. 
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Na tuto teorii navazovaly čtyři výzkumné otázky, které se zabývaly upřednostňováním 

některých dopravců, autory článků a rozloţením článků na časové ose zkoumaného 

období vzhledem k událostem na ţeleznici. 

Konkrétně šlo o otázky, zda byl některý dopravce zmiňován častěji, neţ ostatní  

a jestli byli dopravci i stejnou měrou citováni, aby měli moţnost se k daným tématům 

vyjádřit všichni. Jedna otázka se zabývala autorstvím zkoumaných textů – zajímá se  

o to, zda autoři textů byli konkrétní novináři nebo byly zprávy jen přejímány z jiných 

zdrojů. Poslední výzkumná otázka se zabývá tím, zda byly relevantní články rozloţeny 

ve zkoumaném období rovnoměrně či se počet článků s ţelezniční tématikou zvyšoval 

vzhledem k aktuálnímu dění na ţeleznici. 

Test spolehlivosti jsem provedla tak, ţe jsem s měsíčním časovým odstupem 

opakovaně kódovala náhodně vybrané články se stejným výsledkem. Pokud by tedy 

tentýţ výzkum na stejném materiálu prováděli jiní kódovači, měli by dojít ke shodným 

výsledkům. Díky kódovací knize a popisu pracovních postupů je komukoliv umoţněno 

výzkum ověřit či zopakovat.
132

 Po přepsání kódovacího archu jsem zkontrolovala,  

zda byly zapsány všechny hodnoty u zkoumaných článků beze změn. 

 

Na závěr předvedu na příkladu zkoumaného článku, jakým způsobem jsem 

postupovala při kódování. Veškeré zkoumané články jsem si vytiskla, chronologicky 

seřadila a pro lepší orientaci ještě očíslovala. V horní části byly identifikační proměnné 

datum a rok vydání společně s názvem média, ve kterém příspěvek vyšel. Pak jsem jiţ 

pokračovala s barevným rozlišením zkoumaných částí. Zprávy o Českých drahách jsem 

zvýrazňovala ţlutě, o RegioJetu či STUDENT AGENCY zeleně a o LEO Expressu 

oranţově. Kdyţ se v článku objevil jiný subjekt, který byl citován či zmíněn, pouţila 

jsem fialovou barvu, abych ho výrazněji odlišila od tří zkoumaných dopravců. Později 

jsem fialově zvýrazněné části blíţe určila v kódovací knize. Obsahově důleţité zprávy 

byly zvýrazňovány růţově. Po zhlédnutí takto zpracovaného článku jiţ bylo jednoduché 

se v něm orientovat a podle barev určit, o kterých společnostech pojednával a následně 

vše zapsat do kódovací knihy. Praktická ukázka kódování je na níţe přiloţeném obrázku 

(Obrázek č. 1). 

 

 

                                                 
132

 Úvod do metody obsahové analýzy. SCHERER, Helmut. Analýza obsahu mediálního sdělení. 2. 

přepracované vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 46. 
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Obrázek č. 1: Zkoumaný článek z 2. 11. 2012 
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5. Analýza získaných dat 
 

V následující kapitole se budu zabývat potvrzením či vyvrácením stanovených 

hypotéz a prezentováním shromáţděných dat a grafů, jejichţ výchozí údaje jsou 

v tabulkách přiloţeny v závěru práce. 

 

Předmětem zkoumání bylo 61 relevantních novinových článků z deníků Mladá 

fronta Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny z doby od 1. 10. 2012  

do 1. 2. 2013. Pomocí obsahové analýzy jsem ověřovala hypotézy z kódovací knihy. 

 

Hypotéza č. 1: Tisk bude nejvíce zmiňovat společnost LEO Express, protože nastupuje 

jako nový dopravce na trať Praha-Ostrava. 

V 61 vybraných článcích o ţelezniční dopravě se o ţeleznici či ţelezničních 

(dopravních) společnostech hovoří ve 142 případech. Ţeleznice všeobecně je zmíněna 

7krát, LEO Express 32krát, RegioJet a STUDENT AGENCY 41krát. O Českých 

drahách se psalo dokonce v 51 článcích a o jiných dopravcích v 11 případech. 

Hypotéza se tedy nepotvrdila. Nejčastěji není zmiňována nově nastupující 

společnost LEO Express, ale České dráhy. 

 

Graf č. 1: Počet zmínění dopravců ve zkoumaných článcích 
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Hypotéza č. 2: Mezi zkoumanými tituly nebude v počtu článků o železnici větší rozdíl 

než pět článků, protože jsou všechna zkoumaná média deníky. Budou se tedy v době 

sledovaného období o železnici zmiňovat průběžně a stejnou měrou. 

Nejvíce zpráv týkajících se ţeleznice ve zkoumaném období bylo publikováno 

v deníku Mladá fronta Dnes. Celkem se jednalo o 28 zpráv, coţ bylo 46 procent 

vydaných článků. V Lidových novinách jich vyšlo 17, coţ nám dává 28 procent 

z vydaných článků a v Hospodářských novinách 16, tj. 26 procent. 

Hypotéza se nepotvrdila. Ačkoliv jsou všechna zkoumaná média deníky, počet 

vydaných článků o ţeleznici se neshodoval. Necelá polovina článků vyšla v deníku 

Mladá fronta Dnes. 

 

Graf č. 2: Počet relevantních zkoumaných článků ve vybraných denících 
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Graf č. 3: Procentuelní zastoupení článků ve vybraných denících 

 

 

 

 

Hypotéza č. 3: Počet článků o železnici bude stoupat v listopadu 2012, v době 

plánovaného nástupu LEO Expressu na trať.   

Vybrané deníky za celé zkoumané období nevydaly dohromady více jak  

tři články související se ţeleznicí denně. Všechny tři deníky se zajímaly o ţeleznici  

ve stejný den jen ve třech případech (2. 11. 2012, 10. 12. 2012 a 8. 1. 2013). Ve 

zkoumaných denících vyšlo v období 15. - 17. října 2012 pět článků, které  

se vztahovaly k výběrovému řízení na dotované vlaky pro trať Praha-Ostrava.  

2. listopadu ve všech zkoumaných denících řešili soupeření dopravců o výše zmíněnou 

trať a jejich cenovou politiku. Hlavním tématem bylo také plovoucí jízdné nově 

nastupující společnosti LEO Express. Skutečnosti, ţe společnost LEO Express 

plánovaného 7. listopadu na trať nevyjela, kvůli nekompletní dokumentaci, se chopily 

rovnou dva deníky.   

Veškeré zkoumané tiskoviny den po zavedení nového jízdního řádu 

(10. 12. 2012) řešily nejen jeho výhody a nevýhody, ale také s tímto datem spojený 

nástup třetího dopravce. Zmíněn byl i kompletní přechod na pravosměrný provoz  

na kolejích na území celé České republiky. Průběţně byla v prosinci zmiňována taktéţ 

situace v ČD Cargo, coţ je dceřiná společnost Českých drah.  
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Ve všech denících se 8. ledna 2013 řešila neprůhlednost účetnictví Českých drah 

a jejich „čarování s čísly“. To, ţe České dráhy neuspěly se svou kritikou výběrového 

řízení na státem dotované rychlíkové tratě/trati bylo v kurzu v polovině ledna. 19. ledna 

jsme zjistili, ţe všem dopravcům hrozí trest za prodej piva mimo jídelní vozy. Avšak 

soukromí dopravci to vyřešili tak, ţe všechny vozy přejmenovali na jídelní. Koncem 

ledna se jiţ řešilo jen znovuzvolení Petra Ţaludy do vedoucí funkce Českých drah  

a jeho přínos pro tuto společnost. 

 Pokud bychom srovnávali měsíční průměr, tak by s přehledem vedl listopad  

s 21 články – hypotéza se tedy potvrdila. Hned za ním by byl leden s počtem  

19 relevantních článků. V říjnu vyšlo 12 příspěvků a prosinec je i přes zavedení nového 

jízdního řádu a nástup nového dopravce na trať v počtu článků nejslabším – ţeleznici  

se jich v prosinci věnovalo pouze 9. V říjnu 2012 tedy vyšlo 20 procent z celkového 

počtu zkoumaných článků, v listopadu dokonce 34 procent, v prosinci 15 procent  

a v lednu 31 procent relevantních článků. 

 

Graf č. 4: Procentuelní zastoupení článků ve zkoumaných měsících 
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Graf č. 5: Počet zkoumaných článků v závislosti na čase 
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Hypotéza č. 4: Autory článku budou nejčastěji konkrétní novináři, jelikož se někteří  

na téma železnice i dlouhodobě specializují a dokážou tak témata zajímavě rozvíjet  

a pojmout z různých úhlů. 

 Z celkového počtu 61 zkoumaných článků jich bylo 39 od konkrétních novinářů. 

Z toho byl Jan Sůra autorem 19 článků (MF Dnes) a Roman Šitner 9 (Hospodářské 

noviny). ČTK byla autorem 13 článků. Statistiku kalí jen 5 článků, u kterých autor 

nebyl vůbec uveden. 

 Hypotéza se potvrdila. Od konkrétních novinářů pocházelo 64 procent 

zkoumaných článků. 

 

Graf č. 6: Autoři zkoumaných článků 
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Graf č. 7: Počet článků dle autora 

 

 

 

Graf č. 8: Zastoupení autorů zkoumaných článků v procentech 
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Hypotéza č. 5: Nejvíce budou citováni zástupci Českých drah, protože jsou na železnici 

jako společnost nejdéle a budou se tedy vyjadřovat k většině témat. 

 Z 61 zkoumaných článků bylo 14 bez citací. Ve zbylých 47 článcích bylo 

citováno 91 subjektů. Ve 22 případech šlo o zástupce Českých drah, 20 citací měla  

na kontě společnost RegioJet a STUDENT AGENCY, 16krát byl citován zástupce  

LEO Expressu, 11krát zástupce ministerstva dopravy, 15krát zástupci dopravy  

či cestujících a 7krát byly citovány jiné subjekty. 

 Hypotéza se potvrdila. České dráhy byly citovány ve 47 procentech článků 

s citacemi a v poměru s dalšími citovanými společnostmi měly na kontě 24 procent 

citací (RegioJet pak 22 procent, LEO Express 18 procent). 

 

Graf č. 9: Počet citací zkoumaných objektů 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat, jakým způsobem vybrané české 

deníky informovaly o ţelezniční dopravě v úseku Praha-Ostrava v době od 1. 10. 2012 

do 1. 2. 2013, kdy na trať nastupoval nový dopravce LEO Express. Zajímalo mě nejen, 

kdo byl autorem článku, zda měli všichni dopravci moţnost se k tématu vyjádřit  

a o kterých dopravcích se relevantní články zmiňovaly, ale i rozloţení počtu článku 

v čase vzhledem k událostem na ţeleznici. 

V teoretické části byly definovány podstatné pojmy k tématu jako konkurence  

a její druhy, konkurenceschopnost a pak i teoretické koncepty, z nichţ výzkum vychází. 

Šlo hlavně o objektivitu, důvěryhodnost a vyváţenost mediálních obsahů. Výzkumné 

hypotézy se opíraly o předpoklad, ţe média jsou nestranná a objektivní a tudíţ budou 

dávat všem dopravcům stejný prostor k vyjádření. 

Dále byly zpracovány profily konkurenčních ţelezničních společností.  

U společností České dráhy, STUDENT AGENCY a LEO Express byla popsána historie 

jejich vzniku, vozový park i jejich produktové portfolio včetně vydávaných tiskovin. 

Nastíněno bylo také dění na ţeleznici v průběhu zkoumaného období. V další části 

práce došlo k vymezení výzkumné techniky a specifikaci analyzovaného materiálu. 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy bylo zkoumáno 61 relevantních článků 

zabývajících se děním na ţeleznici, které vyšly v období od 1. 10. 2012 do 1. 2. 2013. 

V poslední kapitole práce byla vyhodnocena kvantitativní analýza deníků: MF 

Dnes, Hospodářské noviny a Lidové noviny. Na základě prvních získaných podkladů 

byly zformulovány základní výzkumné otázky ohledně autorství zkoumaných článků, 

kvantitativního rozdílu v počtu citací jednotlivých společností a rozloţení článků v čase. 

Ty byly upřesněny a rozvinuty pomocí hypotéz. Výsledky analýzy potvrdily zkoumané 

hypotézy z více neţ poloviny.  

První hypotéza předpokládala, ţe tisk bude nejčastěji psát o nově nastupujícím 

dopravci LEO Express, ale nebyla potvrzena. Zkoumané novinové články se nejčastěji 

zmiňovaly o společnosti České dráhy. V 51 případech ze 142. Analýza také vyvrátila 

předpoklad, ţe se všechny deníky budou o ţeleznici zmiňovat průběţně a stejnou 

měrou. Necelá polovina relevantních článků vyšla v deníku Mladá fronta Dnes.  

Hypotéza, ţe nejvíce článků o ţeleznici vyjde v listopadu, v době plánovaného 

nástupu LEO Expressu na trať, se potvrdila. V listopadu vyšlo 21 článků z celkového 

počtu 61 v rozpětí čtyř měsíců. Potvrzena byla i hypotéza, ţe autory relevantních 
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příspěvků byli nejčastěji konkrétní novináři a to Jan Sůra a Roman Šitner. Analýza 

potvrdila i předpoklad, ţe nejčastěji budou citováni zástupci Českých drah. Zástupci 

této společnosti se dostali ke slovu ve 47 procentech článků. Výstupem celé analýzy 

jsou přiloţené tabulky a grafy. 

Tato práce se zaměřila na mediální obraz nástupu třetího dopravce na trať Praha-

Ostrava. Bylo by zajímavé replikovat tento výzkum na dobu nástupu společnosti 

STUDENT AGENCY na tutéţ trať a porovnat výsledky. 

 

Summary 

The aim of the thesis was to analyse how selected Czech dailies reported on 

railway transport between Prague and Ostrava in the period from 1. 10. 2012 to  

1. 2. 2013, when the track was getting a new carrier LEO Express. I wondered not only 

who the author of the article was, whether all carriers the opportunity to comment  

the topic had had and which carriers in the relevant articles had been mentioned, but 

also the distribution of the article at the time due to incidents on the railways. 

In the theoretical part of the thesis, the essential concepts of the subject were 

defined, such as competition and its types, competitiveness and then the theoretical 

concepts the research was based on. It was mainly about the objectivity, credibility  

and balance of media content. The research hypotheses were grounded on the 

assumption that the media was impartial and objective and therefore would give  

all carriers the same space for comments. 

The profiles of competing railway companies were also processed. The history 

of the establishment of companies: České dráhy, STUDENT AGENCY and  

LEO Express was described as well as their rolling stock and product portfolio 

including issued prints. Then the events on the railway were also outlined during  

the period under review. In the next section, the research techniques were defined and 

the analysed material was specified. Therefore, sixty-one relevant articles, which dealt 

with the events on the railways and were published during the period from 1. 10. 2012 

to 1. 2. 2013, were examined by using quantitative content analysis. 

In the last chapter, the quantitative analysis of the journals: MF Dnes, 

Hospodářské noviny and Lidové noviny was assessed. Based on the first obtained 

pieces of information, four fundamental research questions  about the authorship  

of researched articles, quantitative difference between the number of citations of 
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individual companies and the distribution of articles at a time, had been formulated. 

Subsequently, they have been refined and developed through hypotheses. Results of  

the analysis confirmed the hypotheses under investigation for more than half.  

 The first hypothesis was that the press would most often write about newly 

emerging carriers LEO Express, but it was not confirmed. Surveyed newspaper articles 

frequently allude to the Czech Railways in 51 out of 142 cases. The analysis also 

rebutted the presumption that all journals would mention a rail continuously and 

equally. Less than half of relevant articles was published in the daily Mladá fronta Dnes. 

The next hypothesis confirmed that the most articles about railroad came out  

in November, at the time of the planned advent of LEO Express on track. In November, 

twenty-one articles were published from sixty-one articles in total in the span  

of four months. The hypothesis that the authors of relevant contributions were most 

often specific reporters Jan Sůra and Roman Šitner was also confirmed. The analysis 

confirmed the assumption that the representatives of the Czech railways would mostly 

be quoted.  The representatives of this company got the word in 47 per cent of  

the articles. Tables and charts are the output of the entire analysis. 

 In conclusion, this work focused on the media image of the onset of the third 

carrier on the route Prague-Ostrava. It would be interesting to replicate this research  

at the time of onset of the company STUDENT AGENCY on the same track and 

compare the results. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Obsahová analýza mediálního obrazu ţelezničních dopravců v době 

nástupu třetího dopravce na trať Praha-Ostrava (1. 10. 2012–1. 2. 2013) 

Teoretické východisko: Tisk bude citovat a zmiňovat všechny tři dopravce ve stejné 

míře, aby byl všem dán stejný prostor. 

Téma výzkumu: Jak často a v jaké míře dávaly české deníky Mladá fronta Dnes, 

Hospodářské noviny a Lidové noviny prostor k vyjádření či sebeprezentaci, všem třem 

dopravcům v době od 1. 10. 2012 do 1. 2. 2013 (tj. dva měsíce před a dva měsíce po 

nástupu třetího dopravce na trať Praha-Ostrava). 

Výzkumné otázky: 

 1, Byl některý dopravce zmiňován častěji než další dva? 

 2, Existoval kvantitativní rozdíl v počtu citací jednotlivých společností ve 

zkoumaných denících? 

 3, Dali v redakcích přednost článkům konkrétních novinářů před přejímáním 

z tiskových zpráv dopravních společností? 

 4, Byl celkový počet článků rovnoměrně rozložen do zkoumaného období, nebo 

se o dopravcích psalo více v určitých datech vzhledem k reakci na aktuální dění na 

železnici? 

 

První otázku jsem zvolila proto, abych zjistila, zda byl nějaký dopravce upřednostňován 

před ostatními a další dvě otázky se zabývají rozdíly v prezentaci ve zkoumaných 

denících. Poslední otázka zkoumá časové rozloţení článků vzhledem k situaci na 

ţeleznici.  

 

Období: 1. 10. 2012–1. 2. 2013 

Zdroje: Mladá fronta, Hospodářské noviny, Lidové noviny 

Kódovací jednotka: článek – v rámci vydání budu sledovat články týkající se ţeleznice 

či ţelezničních dopravců; reklamy nebudou zahrnuty 

Zkoumané proměnné: 

KDY článek vyšel (den ve sledovaném období) 

KDE článek vyšel (Mladá fronta, Hospodářské noviny, Lidové noviny) 

AUTOR ČLÁNKU (článek od ČTK, autorství redakce, konkrétní novinář, jiný, 

neuvedeno) 
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ZMÍNĚNÍ DOPRAVCI (České dráhy, RegioJet/STUDENT AGENCY, LEO Express, 

jiní) 

CITACE v článku – KDO byl citován (i nepřímo – zástupce ČD, RJ, LE/SA, 

ministerstva dopravy, dopravy či cestujících, jiní; nikdo) 

 

Hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Tisk bude nejvíce zmiňovat společnost LEO Express, protoţe nastupuje 

jako nový dopravce na trať Praha-Ostrava. 

Hypotéza č. 2: Mezi zkoumanými tituly nebude v počtu článků o ţeleznici větší rozdíl 

neţ pět článků, protoţe jsou všechna zkoumaná média deníky. Budou se tedy v době 

sledovaného období o ţeleznici zmiňovat průběţně a stejnou měrou. 

Hypotéza č. 3: Počet článků o ţeleznici bude stoupat kolem 9. 11. 2012, v době 

plánovaného nástupu LEO Expressu na trať. 

Hypotéza č. 4: Autory článku budou nejčastěji konkrétní novináři, jelikoţ se někteří na 

téma ţeleznice i dlouhodobě specializují a dokáţou tak témata zajímavě rozvíjet a 

pojmout z různých úhlů. 

Hypotéza č. 5: Nejvíce budou citováni zástupci Českých drah, protoţe jsou na ţeleznici 

jako společnost nejdéle a budou se tedy vyjadřovat k většině témat. 
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Příloha č. 2: 

Kvantitativní obsahová analýza - kódovací kniha 

Téma: Jak často a v jaké míře dávaly české deníky Mladá fronta, Hospodářské noviny a 

Lidové noviny prostor k vyjádření či sebeprezentaci, všem třem dopravcům v době od 

1. 10. 2012 do 1. 2. 2013. 

Metoda: Obsahová (-nebo kvantitativní???) analýza Mladé fronty, Hospodářských 

novin a Lidových novin z období 1. 10. 2012-1. 2. 2013 

Analyzované období: 1. 10. 2012-1. 2. 2013 

Analyzovaná média: Mladá fronta, Hospodářské noviny, Lidové noviny 

Kódovací jednotka: článek 

Kategorie a kódy: 

P1 – datum – RRRR/MMDD 

      - kód datum se shoduje s datem dne, kdy článek vyšel v novinách 

P2 – médium –  a) Mladá fronta = 1 

 b) Hospodářské noviny = 2 

 c) Lidové noviny = 3 

P3 – autor článku –  a) ČTK = 1 

 b) Jan Sůra = 2 

 c) Roman Šitner = 3 

 d) jiný konkrétní novinář/ka = 4 

 e) jiný = 5 

 f) neuvedeno = 6 

P4 – zmínění dopravci –  a) České dráhy = 1 

 b) RegioJet/STUDENT AGENCY = 2 

 c) Leo Express = 3 

 d) ţeleznice všeobecně = 4 

 e) jiní = 5 

P5 – kdo byl citován (i nepřímo) –  a) zástupce Českých drah = 1 

 b) zástupce RegioJetu/STUDENT AGENCY = 2 

 c) zástupce Leo Expressu = 3 

 d) zástupce ministerstva dopravy = 4 

 e) zástupci dopravy či cestujících = 5 

 f) jiný = 6 

 g) nikdo = 7 
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Příloha č. 3: Kódovací arch 

 

 
P1 P2 P3 P4 P5 

1 2012/1001 2 1 1,5 1 

2 2012/1001 3 4 1,2,3 1,2,3,4 

3 2012/1003 1 2 1,2,3 1,2,4 

4 2012/1004 1 4 4 6 

5 2012/1010 1 4 4 6 

6 2012/1015 3 1 1,3 7 

7 2012/1016 1 1 1,2,5 5 

8 2012/1016 3 1 3 3 

9 2012/1017 1 2 1,2,3,5 2,4 

10 2012/1017 3 1 1,2,5 7 

11 2012/1024 1 4 1,2,3 7 

12 2012/1024 1 4 1,2,3 7 

13 2012/1101 1 2 1,2,3,5 3 

14 2012/1102 3 6 3 3 

15 2012/1102 1 2 1,2,3 1,2,3 

16 2012/1102 2 3 1,2,3 5 

17 2012/1106 1 2 1,2,3 1,2,3,5 

18 2012/1107 1 2 1,3 3,5 

19 2012/1107 2 1 1,3 3,5 

20 2012/1109 2 4 1,2,3 2,3,5 

21 2012/1109 2 6 2,3 7 

22 2012/1110 1 1 1,2 2 

23 2012/1112 1 2 1,2,5 5 

24 2012/1120 1 2 1,3 1,3 

25 2012/1120 2 3 1,2,3 3,4 

26 2012/1121 1 2 1,2 1,2 

27 2012/1123 3 5 1,2,3,5 3 

28 2012/1123 3 5 1 1,5 

29 2012/1123 2 3 1,2,3 1,2,4 

30 2012/1127 2 3 1,2,3 1,4 

31 2012/1128 2 3 4 7 

32 2012/1129 1 2 1,4 4,5 

33 2012/1130 3 1 1 4,1 

34 2012/1205 3 1 1,2,3 6 

35 2012/1210 3 1 1,2,3 1,2 

36 2012/1210 1 5 4 7 

37 2012/1210 2 5 2,3 7 

38 2012/1211 1 2 1 1 

39 2012/1211 3 4 1 7 

40 2012/1219 1 2 1,2 1,2,5 

41 2012/1219 2 1 1,2,3,5 2 
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42 2012/1220 1 4 1 6 

43 2013/0104 1 2 4 4,5 

44 2013/0104 2 3 1,2 7 

45 2013/0107 1 2 1,2 1 

46 2013/0108 1 2 1,2,3 1,2,3 

47 2013/0108 2 3 1,2,3 1,2,3,4 

48 2013/0108 3 4 1,2,5 2 

49 2013/0111 1 2 1,2,3 7 

50 2013/0114 3 1 1,2,3 7 

51 2013/0115 3 4 1,2,5 1,5,6 

52 2013/0115 1 2 1,2,5 1,2,5 

53 2013/0116 1 6 4 5,6 

54 2013/0116 3 1 1,2,3 3 

55 2013/0119 1 2 1,2,3 2 

56 2013/0119 1 2 1,2,3 1,2,3,6 

57 2013/0124 2 3 1,2 2,4,5 

58 2013/0129 3 6 1,2 1 

59 2013/0129 2 3 1,2 1,5 

60 2013/0130 2 4 1 7 

61 2013/0201 3 6 1,2 7 

 

 

 

Příloha č. 4: Počet zmínění dopravců ve zkoumaných článcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Počet relevantních zkoumaných článků ve vybraných denících 

 

 

 

 

 

 

 

 

České dráhy 51 

RegioJet/Student Agency 41 

LEO Express 32 

železnice všeobecně 7 

jiní 11 

Celkem 142 

Mladá fronta 28 

Hospodářské noviny 16 

Lidové noviny 17 

Celkem 61 
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Příloha č. 6: Autoři zkoumaných článků 

 

 

 

 

Jan Sůra 19 

Roman Šitner 9 

jiný konkrétní 
novinář/ka 11 

Celkem 39 
 

jiný 4 

neuvedeno 5 

ČTK 13 

Celkem 22 
 

 

Příloha č. 7: Počet článků dle autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkrétní novináři 39 

jiní 22 

Celkem 61 

ČTK 13 

Jan Sůra 19 

Roman Šitner 9 

jiný konkrétní 
novinář/ka 11 

jiný 4 

neuvedeno 5 

Celkem 61 



   

 

65 

  

Příloha č. 8: Počet citací zkoumaných objektů 

 

Ve 14ti článcích z celkového počtu 61 nebyla ţádná citace. Ve zbylých 47 článcích bylo 

91 citací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Počet zkoumaných článků v závislosti na čase 

 

říjen 12 

listopad 21 

prosinec 9 

leden 19 

Celkem 61 

 

 

 

zástupce Českých drah 22 

zástupce RegioJetu/Student 
Agency 20 

zástupce LEO Expressu 16 

zástupce ministerstva dopravy 11 

zástupci dopravy či cestujících 15 

jiní 7 

Celkem 91 


