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1 Úvod 

 

Město Ostrava prochází v posledním období řadou změn, které výrazně mění jeho specifický 

charakter. Z dílny, či ocelového srdce republiky, jak bylo po dlouhou dobu město vnímáno, se 

přeměňuje v pulzující metropoli Moravskoslezského kraje, odkud by mladí lidé s potenciálem již 

nemuseli za svou životní příležitostí odcházet jinam. Rozvoj terciární sféry, oblasti kultury a dalších, 

pro běžný život důležitých oblastí, mění tvář města a vytváří podmínky pro kvalitní život. Právě tento 

posun by mohl být důvodem pro udržení mladých, nadaných lidí v regionu. Nárůst kvalifikované 

pracovní síly, s tím související vytvoření podmínek pro příchod zahraničních investorů, vytváření 

nových pracovních míst pro obyvatele a mnoho dalších možností jsou atributy přeměny Ostravy. 

 

Ruku v ruce s měnícím se obrazem města se vyvíjí i společnost, která jej obývá. Životní styl lidí 

určuje její vývoj, a proto činnosti, které jsou provozovány ve volném čase, udávají směr, kterým se 

život následně ubírá. Trávení volného času by mělo přinášet zábavu a požitek a zároveň by měly tyto 

činnosti přispívat k rozvoji osobnosti. Za poslední období se kvůli příchodu západních trendů, 

výstavbě nákupních center a působení médií, začal měnit i životní styl obyvatel. Především rychlý 

vývoj a rozšíření telekomunikační techniky mezi širokou populaci připoutává k televizním 

obrazovkám a  monitorům značnou část společnosti a stává se tak hlavní náplní trávení volného času. 

To s sebou přináší problémy s následným zapojením jednotlivců do kolektivu, s absencí sociálních 

vazeb, s negativními fyziologickými změnami a rozšířením dalších patologických jevů.  Jelikož je 

tento trend celosvětový, na řadě míst se již místní orgány snaží možnými prostředky s touto situací 

bojovat. Důsledky negativních jevů, způsobené životním stylem konzumní společnosti jsou patrné již 

po několika letech, proto je důležité poučit se z vývoje těchto trendů ve vyspělých zemích světa a 

příslušně na ně reagovat hned v jejich zárodku.      

 

Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je sdílet stejný zájem s dalšími lidmi, být aktivně zapojen a 

navazovat sociální vztahy. Pouze tak si každý může najít ve společnosti své místo. Po celou dobu  

mého života byl aktivní pohyb a sport důležitou součástí trávení volného času. Jelikož se systém 

činnosti sportovních klubů, oddílů sdružujících mládež a jiných zařízení podílejících se na náplni 

volného času populace po přechodu na tržní ekonomiku do jisté míry rozpadl, musí se hledat 

možnosti, jak zapojit do aktivního trávení volného času co největší část populace.  

 

Proto bych chtěl zúročit informace získané studiem, a poznatky z fungování podobných projektů, 

při vytvoření zařízení určeného k trávení volného času obyvatel města Ostravy. Cílem této diplomové 

práce je pomocí výzkumu zanalyzovat situaci na trhu sportovních služeb v Ostravě, zjistit vztah 

obyvatel k volno-časovým aktivitám a na základě získaných poznatků vytvořit koncepci komplexu, 

který by pomohl k rozvoji mládeže, nabídl široké možnosti trávení volného času, poskytl společnosti 

nový prostor a přinesl důležité poznatky do života všech obyvatel města Ostravy. Z výsledků analýzy 

bude následně navržena marketingová komunikace tohoto nově vznikajícího zařízení. 

 

 



 

2 Charakteristika společnosti 
 

Pro kompletní a ucelený obrázek o nově vznikajícím zařízení pro sport a  volný čas zde 

podrobím jednotlivé části důkladnému rozboru, který je rozdělen do tří oddílů, a to na – vnitřní 

mikroprostředí, vnější mikroprostředí a makroprostředí. 
 

2.1 Vnit řní mikroprost ředí 

 

Součástí mikroprostředí je například způsob organizace centra a jeho složek, způsob řízení jak 

jednotlivých částí, tak i celku, základní informace o zřizovateli, geografické umístění, lidské zdroje, 

funkční zařízení a vybavenost jednotlivých částí, technický rozvoj; ale také nastínění zamýšlené 

image. 
 

2.1.1 Základní údaje o zřizovateli 

 

Jelikož je projekt zatím pouze v teoretické rovině, nemohu uvést přesné informace o 

managementu, způsobu řízení nebo struktuře společnosti, jako tomu je u zaběhnutých společností, 

v tomto případě sportovních, či volno-časových centrech. Pokusím se však nastínit možnost 

organizace zařízení pro sport a volný čas, které ale může být nakonec v praxi naprosto jiné. To 

jednoduše z důvodu vlivu hlavního investora, který bude mít v těchto záležitostech zcela jistě hlavní 

slovo.  

Investor 
 

 Hlavním investorem, a řekl bych především hybatelem, který by měl mít hlavní podíl na 

přeměně projektu z úrovně teoretické do praxe, je současný vlastník Bonver Arény. Tato osoba 

operující ve společnosti ČSAD Logistic Ostrava je velmi úzce spjata s basketbalovým klubem BK 

NH Ostrava, jehož domovem je zmíněná aréna, dříve známá jako hala Tatran. Vzhledem ke stáří a 

zhoršující se kondici tohoto zařízení je zde řekněme nutnost řešit vznikající situaci. Bonver Aréna se 

nalézá v sousedství Místecké ulice, která se bude v těchto místech rozšiřovat, což je jedním z důvodů, 

proč není možné ponechat halu na stejném místě a provést její rekonstrukci nebo kompletní 

přestavbu. Proto výstavba v jiné lokalitě nebude prostorově limitována tak, jako by tomu bylo na 

stávajícím místě. Může proto vzniknout nový, multifunkční komplex. Zda bude spoluinvestorem 

projektu město, kraj nebo jiný soukromý subjekt bude jasné až v momentě, kdy bude zaručeno plné 

krytí rozpočtu projektu. 
 

Management  
 

 Obsazení managementu úzce souvisí s vlivem získaným velikostí investičního zajištění. 

Neboli hlavní investor bude mít právo rozhodovat o formě řízení a personálním zabezpečení daných 

pozic. Tedy za předpokladu, že toto právo nepodstoupí. Možnostmi řízení zde jsou centrální, to za 

předpokladu, že zařízení pro sport a volný čas a všechny jeho subjekty budou podléhat jednomu, 

centrálnímu managementu. Jednotlivé složky pak ale mohou být řízeny také samostatně, podle vztahu 

mezi vlastníkem a provozovatelem. 



 

 Jak jsem již nastínil, jednoznačně nelze v této situaci určit, jak bude vypadat celý systém a 

kdo bude hrát jakou roli. Lze pouze uvažovat o možných scénářích, které však dojdou svého naplnění 

až při samotné realizaci projektu. 
 

2.1.2 Filosofie zařízení pro sport a volný čas 

 

Nově vznikající sportovně – volnočasové centrum má ve své primární funkci nahradit 

stávající stařičkou Bonver Arénu, známou spíše pod historickým názvem jako hala Tatran. Není třeba 

do detailu studovat historii haly Tatran, stačí ji navštívit a shlédnout její současný stav. Hala je 

v běžném provozu bez větších změn od roku 1961,  slouží jako místo pro různé kulturní, sportovní a 

společenské akce, a je domovským stánkem basketbalového klubu BK NH Ostrava a.s. Úvaha o 

výstavbě nového zařízení pro sport a volný čas vzešla ze současného stavu haly a analýzy situace 

ve městě. 
 

Záměrem projektu je vytvořit sportovně – volnočasové centrum, které nabídne široké 

veřejnosti škálu možností, jak trávit volný čas, tedy kam jít za sportem či kulturou. Jednotlivé složky 

centra budou realizovány na základě výzkumu, jež je součástí této práce, tak, abychom mohli 

nabídnout služby, o které je zájem. 
 

Aby bylo zařízení v Ostravě jedinečné nejen z hlediska konkurence, je navrženo na základě 

několika analýz. Komplexnost je dokonalým vyjádřením slabých stránek jednotlivých zařízení 

v Ostravě. Obě velkokapacitní arény jsou domovem hokejových klubů, čímž si konkurují, a jsou 

zaměřeny pouze na pořádání rozsáhlejších akcí. Ostatní haly lze označit spíše jako velké tělocvičny 

s minimálním zázemím pro diváky. U všech zařízení můžeme konstatovat absenci alternativních 

možností trávení volného času pro návštěvníka.  
 

Činnost komplexu 
 

Zařízení pro sport a volný čas je navrženo jako místo pro pořádání kulturních, společenských 

nebo sportovních akcí - podle významu a velikosti od místních až po akce světového dosahu. 

K tomuto účelu bude sloužit multifunkční, víceúčelová hala pro 3,500 sedících diváku s možnostmi 

jednotlivých variací uspořádání, v závislosti na události. Hala bude představovat jakési pulzující srdce 

celého projektu. Aréna se stane domovem basketbalistů klubu BK NH Ostrava, a zároveň by se mohla 

stát domovským stánkem také pro volejbalisty klubu VK DHL Ostrava..Podle vytíženosti by mohla 

být případně nabídnuta možnost hrát zde své domácí zápasy dalšímu klubu. Kombinace těchto dvou 

sportů by zajišťovala vytíženost haly a prostor potřebných pro provoz takovýchto sportovních klubů. 

Oba zmíněné kluby participují v mužských kategoriích v nejvyšší soutěži, přičemž VK DHL Ostrava 

se v posledních letech účastní pravidelně evropských pohárů, jehož utkání jsou divácky velmi 

atraktivní. Oba kluby pracují s mládeží, mají tedy družstva ve všech žákovských kategoriích. I tyto 

družstva by měly nalézt dokonalé zázemí v nově vznikajícím centru. 
 

Výchova mládeže k aktivnímu trávení volného času je jedním z hlavních, ne-li stěžejním 

pilířem připravovaného projektu. Nabídnout (na základě výzkumu) škálu nejoblíbenějších a 



 

nejpreferovanějších aktivit a přitáhnout tak k jednotlivým sportům co největší množství dětí a 

mládeže je velkým předsevzetím celého projektu. Pod dohledem trenérů by mohli vyrůst nejen 

vítězové, zejména však i lidé bez vážnějších sociálních problémů, kteří by byli obohaceni o nové 

dovednosti a přátele, a díky sportu by se vyhnuli právě nástrahám vyrůstání na ulici. 
 

Sportovní kluby, které budou v rámci celého centra v sobě sdružovat sportovce všech úrovní 

a věkových kategorií, se budou společně s lidmi, kteří budou přicházet za aktivním trávením volného 

času, starat o maximální vytíženost zařízení. Komerční využití služeb sportovního centra a všech 

ostatních prostor je také důležitou součástí koncepce fungování celého komplexu z hlediska jak 

finančního, tak kapacitního. 
 

2.1.3 Koncepce zařízení pro sport a volný čas 

 

Komplex bude složen z dílčích jednotek, které budou provozovány jednou společností, nebo 

budou jednotlivé, dílčí části provozovány zvlášť, ale jako součást zařízení pro sport a volný čas. Pro 

komplex bude vybráno umístění na základě výsledků analýzy konkurence, dopravní dostupnosti, 

povědomí obyvatel a pozemkových možností v lokalitě městské části Moravská Ostrava a Přívoz, tak 

aby byla dostupná tramvajovou linkou městské hromadné dopravy, a autobusem nebo trolejbusem. 

Důraz při výběru lokality byl kladen na známost prostředí, tedy frekventované místo v blízkosti 

centra města.  
 

Komplex bude tvořen multifunkční halou pro 3,500 sedících diváků s kompletním zázemím 

pro kluby jako BK NH Ostrava a VK DHL Ostrava, rozsáhlým sportovním centrem spojeným s halou 

a hotelem. 
 

Multifunk ční hala 
 

Multifunkční hala bude navržena především pro konání basketbalových a volejbalových 

utkání, ale svou variabilitou musí splňovat podmínky pro uspořádání vrcholných klání v jiných 

sportovních odvětvích, a v neposlední řadě společenských a kulturních akcí. Součástí haly bude 

zázemí pro sportovní kluby, administrativní prostory, které budou sloužit jako kanceláře pro 

management komplexu a pro vedení jednotlivých klubů či svazů, dále stánky se suvenýry a 

občerstvením při akcích. Restaurace a obchod se sportovním vybavením a výživovými doplňky 

budou situovány ve spoji haly a sportovního centra, tedy v místě, které bude hlavním vstupem do 

komplexu.  
 

Sportovní centrum bude uspořádáno v návaznosti na multifunkční halu, a to tak, že jednotky, 

které budou denně užívány týmy BK NH Ostrava a VK DHL Ostrava, se budou nacházet 

v bezprostřední blízkosti šaten a zázemí týmů. Tyto týmy hrají dlouhodobě na vrcholné úrovni a mají 

širokou diváckou základnu. Samozřejmě ve městě existují další kluby, které by mohly hrát svá 

domácí utkání v multifunkční hale, ať již pravidelně, či jen pohárová utkání, aby byl uspokojen zájem 

diváků. Mezi tyto kluby by mohl patřit jeden z ostravských floorbalových týmů, volejbalový tým žen 

nebo týmy házené či futsalu, pokud budou mít dostatečně početnou diváckou základnu. 



 

Sportovní centrum 
 

Ke každodenní všestranné přípravě týmů budou v komplexu sloužit fitness a wellness 

centrum, dvě krytá tréninková hřiště, sál na strečink a rehabilitační linka. O existenci těchto částí bylo 

rozhodnuto po konzultaci již před výzkumem, neboť dojde k jejich dennímu využívání členy týmů a 

ostatních klubů v rámci centra, a spolu s komerčními návštěvníky lze zcela jistě předpokládat 

maximální využití bez ohledu na preference mezi populací.  
 

Možnosti využívání zmíněných prostor s ohledem na jejich variabilitu vytvořily základ pro 

nabídku, která byla vhodně doplněna o sporty, jež vyšly nejlépe z komplexní analýzy mého výzkumu, 

a původně nebyly na seznamu. Proto byly do koncepce zakomponovány prostory pro squashový klub 

a sál na spinning. Obě tato sportoviště, doplněná o sportovní recepci, bar s nápoji a doplňky a zázemí 

pro jednotlivé složky, tvoří sportovní centrum.  
 

V zařízení pro sport a volný čas bude možno provozovat následující sportovní aktivity: 

Fitness a wellness centrum – využíváno celodenně pro přípravu členů sportovních týmů a klubů, a 

pro běžné návštěvníky. Dvě krytá tréninková hřiště – využívány pro trénink, ale také ke komerčním 

účelům. Díky variabilním možnostem uspořádání mohou být použita na basketball, badminton; 

v hodinách, kdy nebudou probíhat tréninkové jednotky na obou krytých hřištích zároveň (odpolední 

či večerní hodiny, víkendy) bude prostor a povrch upraven na 4 dvorce - floorball , futsal, házená, 

volleyball, a také indoor lezení, pro jehož účely bude vybudována lezecká stěna v části za hřišti.  

Squash – 4 dvorce budou představovat největší nabídku v Ostravě v nejmodernějším provedení. 

Sál na strečink – především v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách využívaný sportovními 

týmy, v pozdních odpoledních či večerních hodinách pak bude v návaznosti na poptávku sloužit pro 

účely Aerobiku, cvičení Pilates, Power jógy, Fit ballu nebo nácviku bojových cvičení.  

Spinning -  plně vybavený sál může po rychlé úpravě sloužit pro stejné účely jako sál na strečink 

(skříně na spinningová kola podél boční stěny). 
 

Jak již bylo zmíněno, součástí sport centra bude regenerační linka zahrnující masážní 

místnost, velkou vířivou vanu, perličkovou lázeň, bazén s protiproudem a saunu. K použití bude jak 

členům sportovních klubů či týmů, tak návštěvníkům hledajícím relaxaci. 

 

Hotel 
 

Sportovní centrum předpokládá vnitřní bezbariérové spojení s hotelem. Spolu s multifunkční 

halou tak vytvoří navzájem propojený komplex zařízení pro sport a volný čas. Hotel bude nabízet 

nejen ubytování, ale také služby celého komplexu. V tomto ohledu nebude mít v okolí konkurenci. V 

návaznosti na pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí naleznou v hotelu ideální 

útočiště všichni zúčastnění, ať sportovci či umělci, hosté či realizační týmy. Hotel je koncipován na 

30 jednolůžkových až třílůžkových pokojů kategorie tří hvězdiček. Najednou tak hotel pojme až 65 

hostů.   

 

 

 



 

Záměr projektu 
 

Zmiňoval jsem se, že výchova dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času je jedním 

z hlavních myšlenek celého projektu. V rámci komplexu by měly fungovat sportovní kluby, které pod 

sebou budou sdružovat co nejširší základnu členů, bez ohledu na  věk a výkonnost. Prioritou klubů by 

mělo být neustálé rozšiřování členské základny. Členové budou participovat v soutěžích podle 

zařazení do jednotlivých výkonnostních týmů. Na výchovu těch nejmenších bude zaměřena školička, 

kde se pod vedením trenérů budou děti učit základům, a postupně budou začleňovány dle věku a 

výkonnosti do týmů.  
 

Na tomto principu stojí funkčnost jednotlivých klubů, jakož i celku sportovního centra 

v rámci zařízení pro sport a volný čas. Každý návštěvník - profesionál, člen klubu, či náhodný 

návštěvník, bez ohledu na úroveň, bude moci za daných podmínek využívat spolupráce s trenéry. Pro 

potřeby jednotlivých sektorů zajistíme trenéry s nejvyšší možnou kvalifikací a jejich pravidelným 

vzděláváním se postaráme o to, aby dokázali odvádět požadovanou práci. 
 

Centrum pro sport a volný čas by se mělo stát domovem basketbalových, volejbalových, 

floorballových, squashových týmů a klubů. Stejně tak kluby aerobicu, fitness, spinningu a 

horolezectví na stěně (indoor lezení) najdou zázemí v prostorách sportovního centra. Podle potřeb a 

kapacitních možností lze rozšířit výčet o kluby badmintonu, házené, či kluby bojových sportů. 
 

Hovoříme z větší části o již zaběhnutých a na určité úrovni působících klubech, kterým bude 

nabídnuta možnost přesídlení do komplexu a následná úzká spolupráce. Mám-li být konkrétní, jedná 

se o kluby  BK NH Ostrava, VK DHL Ostrava, floorballový FBC Pepino Ostrava a squashový SBA 

Ostrava. Především u aerobicu, fitness a spinningu je pravděpodobné založení nového klubu, který 

bude vystavěn podle koncepce od základů. V těchto sportech není kladen důraz na participaci, 

potažmo výsledky, ale především na popularizaci sportu a vytvoření široké členské základny. Do 

všech klubů bude možnost za daných podmínek vstoupit a stát se tak právoplatným členem se všemi 

možnostmi a výhodami plynoucími ze členství. Pravidelně budou na školách v kraji a také 

v samotném komplexu probíhat přednášky a nábory pro děti, studenty, rodiče a dospělé.   
 

2.1.4 Finanční zabezpečení zařízení pro sport a volný čas 

 

Financování projektu a následného provozu je velmi složitá otázka, neboť bude vždy záležet 

na momentálních podmínkách. Hrubá koncepce realizace projektu byla konstruována v roce 2008, její 

finální podoba na základě výzkumu a analýzy provedené v této práci v první polovině roku 2009. 

S vlastní realizací se počítalo v období od druhé poloviny roku 2009 do první poloviny roku 2011, 

kdy by měly být hotovy všechny funkční složky projektu. Rychlost realizace by záležela na mnoha 

faktorech, především však na finančních možnostech.  

 

 

 

 



 

Finanční zajištění výstavby zařízení 
 

Plán na financování realizace projektu byl vytvořen a vyjednáván před příchodem a dopadem 

světové hospodářské krize, nelze proto alibisticky tvrdit, ze se nijak do projektu nepromítne. Peníze 

na projekt měly pocházet z vládních zdrojů, ze strukturálních fondů Evropské Unie a soukromého 

sektoru. O účasti města na spolufinancování se povedou jednání. Bohužel, ačkoli část zdrojů byla 

potvrzena, část rozpočtu nezbytně nutná pro zdárnou realizaci byla zamítnuta ze stejných důvodů jako 

finance na drtivou část schválených stavebních projektů na území města Ostravy. Neustále ovšem 

probíhají jednání o možnostech financování, a proto naděje na brzkou realizaci alespoň části projektu 

je i z důvodu zhoršující se kondice stávající Bonver Arény vysoká. 

 

Finanční zajištění provozu zařízení 
 

Financování běžného provozu centra pro sport a volný čas bude složeno z mnoha 

provázaných složek. Zařízení pro sport a volný čas není názvem, nýbrž označením komplexu. Název 

zařízení je jednou z možností, jak získat finanční prostředky na provoz. Začlenění jména 

strategického partnera do názvu zařízení tak bude po smluvní dobu zaručovat stálý příjem pro 

zařízení. 
 

Hotel 
 

 Ten by měl být financován vlastními prostředky, tedy ziskem z poskytovaných hotelových 

služeb. Jak již bylo zmíněno, předpokládám, že bude profitovat především ze svého začlenění do 

komplexu, což by mělo přivézt klientelu v návaznosti na sportovní centrum a zaručit zájemce o 

ubytování v návaznosti na pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí.   
 

 Multifunk ční hala 
 

Multifunkční hala bude financována podobně jako stávající Bonver Aréna, nebo řada dalších 

víceúčelových arén. Celkové náklady na provoz haly budou pokryty z několika zdrojů.  
 

Sponzoring 
 

 Příjem z těchto prostředků představuje neodmyslitelnou část finančního zajištění celého 

projektu. Bez peněz získaných ze soukromého sektoru není reálné uskutečnit byť jen část stavby. Ke 

sponzorským obnosům bude hledána řada cest, skrze jednotlivé možnosti, které celý projekt nabízí. 

Mluvíme-li o krytí nákladů na provoz multifunkční haly, tak zde počítám s příjmem ze stálého 

pronájmu reklamních ploch v rámci objektu, což bude aplikovatelné i v prostorách sportovního centra 

a hotelu, samozřejmě v menší míře, než tomu bude v multifunkční hale. Samotný název haly nám 

napoví, kdo bude jedním z hlavních chlebodárců, neboť pronájem názvu zařízení, které by se mělo co 

se týče velikosti pořádaných akcí, a s tím spojeným věhlasem, zařadit hned za největší halu v kraji a 

druhou nejvytěžovanější v ČR,  ČEZ Arénu v Ostravě – Vítkovicích. Obnos bude představovat 

nemalou položku v krytí rozpočtu.  
 

 



 

Pořadatelství akcí 
 

Pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, které se budou starat o maximální 

vytížení haly v kombinaci s utkáními sportovních klubů, jež zde budou hrát své domácí zápasy, tvoří 

další, velice podstatnou částí příjmu.  
 

Při pořádání akce realizačním týmem či agenturou, která bude spadat pod hlavičku našeho 

zařízení pro sport a volný čas, je počítáno s příjmem od sponzorů, kteří budou vystupovat jako 

partneři akce, bez ohledu na důležitost a výši příspěvku, ze vstupného, z prodeje marketingových a 

televizních práv a případných dotací ze strany federací, pod jejichž hlavičkou akci pořádáme. Tyto 

příjmy se po odečtení nákladů na zajištění akce budou podílet na krytí rozpočtu.  
 

Druhou možností příjmu z pořádání akcí je zisk z nájemného. Jestliže se bude jednat o 

sportovní, společenskou nebo kulturní událost v prostorách multifunkční haly s externí společností 

coby organizátorem, pak bude na každou takovou akci uzavírána nájemní smlouva a následný výnos 

z ní je další částí v mozaice krytí rozpočtu na fungování haly.  
 

Spolupráce s městem 
 

Možná klíčovou roli ve fungování především multifunkční haly a sportovního centra bude 

hrát spolupráce s městem, tzn. zda se podaří navázat a rozvinout hlubší spolupráci s radnicí. Ostrava 

vystupuje ve své marketingové kampani po delší dobu jako město v pohybu, město, které fandí sportu 

a pořádání kulturních, společenských a sportovních událostí. Jelikož všechna tato motta a myšlenky 

jsou pilíři projektu, je zde prostor pro hlubokou spolupráci. Ze samotné filozofie projektu vyplývá, že 

nejde o čistě komerční záležitost, ba naopak, myšlenka poslání celého projektu a jeho správná 

realizace může přinést městu mnoho pozitivního, a může tak všem obyvatelům prokázat velkou 

službu a třeba i zlepšit náhled na život. Jelikož nelze v podmínkách, které v současné době v ČR 

panují a které pravděpodobně ještě nějaký čas potrvají, vystavět zařízení podobného rázu pouze ze 

státních dotací a působit tak jako nezisková organizace (na rozdíl od jiných zemí, kde jsou 

realizovány daleko větší projekty, příkladem uvádím Austrálii, Itálii a Francii, kde jsem měl možnost 

stavby přibližného rozsahu shlédnout), je pro realizaci vhodné působit jako akciová společnost. 

Pomoc města s poskytnutím finančních dotací může být několikanásobně přeplacena službami, které 

městu Ostravě a jejím obyvatelům nové zařízení pro sport a volný čas poskytne. Jen pro zamyšlení, 

Zařízení města Ostravy pro sport a volný čas, mi zní jako název komplexu libozvučně, záleží však na 

spolupráci s městem.  
 

Výchova mládeže - právě této části se finanční náročnost velmi dotýká. Potencionální 

vítězové nepocházejí pouze z finančně zajištěných rodin, naopak, příležitost a stejnou možnost by 

mělo dostat co největší množství dětí a mládeže střední třídy a slabších vrstev obyvatelstva. Pokud 

dnes investujeme do budoucí generace a dáme jí možnost získat nové sociální vazby, mohou nám to 

někteří z nich v budoucnu vrátit; když to neuděláme, budeme to my, kdo zaplatí ze svých daní excesy 

sociálních případů. Jen pro zamyšlení, jak často slyšíte o úspěších rodáků z Ostravy? A jak často 

slyšíte o rodácích z Ostravy v souvislostech úspěchy opravdu neoplývajících? I z těchto důvodů lze 



 

usilovat o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z městských zdrojů a z případných 

možností, které budou nabízet intervenční tituly Strukturálních fondů EU.  
 

 Sportovní centrum 
 

Tím jsem plynule přešel k financování sportovního centra. Jak jsem zmínil již na začátku, 

peněžní zabezpečení celého zařízení je otázka velmi složitá a navzájem provázaná. Všechny sportovní 

kluby působící v rámci komplexu se spolupodílejí na úhradě nákladů, pokud využívají pro své 

potřeby prostory multifunkční haly i sportovního centra, podílejí se na financování obojího. Finanční 

možnosti jednotlivých klubů jsou značně rozdílné, což bude mít zásadní vliv na obnosech, kterými 

budou přispívat.  
 

Kluby, jejichž týmy budou hrát své zápasy v multifunkční aréně, mají již nyní své stálé 

partnery a sponzory, kteří se podílejí na provozu klubu, tedy na platech hráčů a zaměstnanců, 

výchově mládeže a všem, co chod klubu obnáší. Nové, atraktivní prostředí pomůže klubům uchovat 

vztahy se stávajícími partnery, případně je umožní dále prohlubovat, pomůže nám přilákat partnery 

nové a nabídne jedinečné možnosti, kterých budeme moci využít. Je počítáme se vzrůstajícími příjmy 

od sponzorů, z reklamních, marketingových a televizních práv v přímé úměře se vzrůstajícím 

povědomím a dobrém jméně nového zařízení pro sport a volný čas.  
 

Vedle sponzorských peněz od velkých i malých klubů v rámci komplexu to budou peníze od 

jednotlivých asociací a svazů, z rodičovských příspěvku, z prodeje zboží a doplňků, z provozu 

restaurace a z komerčního využití. Již z letmého pohledu je zřejmé, že zařízení pro sport a volný čas 

zde nebude primárně pro zisk z poskytovaných služeb, ale komerční využití je nedílnou součástí 

financování, tzn. že bez příjmů z poskytovaných služeb zcela jistě nebude funkčnost komplexu na 

požadované úrovni. A my chceme přivést do nového zařízení pro sport a volný čas co nejvíce 

obyvatel, kterým dokážeme zpříjemnit jejich volný čas a posílit tělo a mysl. Vhodná kombinace 

využívání komplexu kluby, mládeží, případně školami a komerčními zákazníky  povede 

k maximálnímu využití kapacit. Na skladbu denních časových plánů a vyčlenění prostor podle 

časových preferencí jednotlivých uživatelů bude kladen extrémní důraz a řešení bude prováděno 

pečlivě tak, aby uspokojilo v nejvyšší možné míře přání a potřeby všech.   
 

2.2 Vnější mikroprostředí 

 

Vnější mikroprostředí zařízení pro spot a volný čas bude tvořeno jejími zákazníky, její 

konkurencí, veřejností, která bude zařízení obklopovat a partnerskými firmami.  

2.2.1 Zákazníci 

 

V analýze vnitřního mikroprostředí jsem psal o důležitosti znalosti a následném uspokojování 

potřeb zákazníků. Zjišťování potřeb zákazníků bylo jedním z hlavních důvodů provádění výzkumu. 

Získávání a péče o návštěvníky jsou klíčové pro fungování celého zařízení. Pod pojmem péče zde 

není myšlena jen ona nadstandardní pozornost personálu, ale právě vhodná nabídka, kvalita a v 

neposlední řadě cena, která odpovídá požadavkům potenciálních zákazníků.   



 

    
Zařízení pro sport a volný čas, jak jsem jej popisoval v analýze vnitřního mikroprostředí 

může určit jednotlivé skupiny zákazníků. Zkusím je blíže popsat a nastínit vztahy s nimi v souvislosti 

s jednotlivými složkami zařízení pro sport a volný čas. Zároveň je potřeba zohlednit rozdíl mezi 

skupinami zákazníků v souvislosti s pořádanými společenskými, kulturními či sportovními akcemi. 
 

Hotel 
 

Mezi zákazníky hotelu lze řadit hosty využívající jeho služeb, ať již jsou náhodnými 

návštěvníky města, či využili nabídky cestovních kanceláří, nebo, což bude bezpochyby nejčastější 

případ, zde budou ubytováni při konání sportovních, kulturních nebo společenských klání. Především 

tato skupina bude tvořit hlavní část klientely, proto je pořádání akcí pro prosperitu hotelu velmi 

důležité. Sportovci, týmy a kluby budou hosty a tedy zákazníci, půjde-li o sportovní akci, umělci, 

osoby veřejně činné a jiní vystupující spolu s jejich realizačními týmy a členové pořádajících agentur, 

půjde li o akce kulturní či společenské. Také osoby a společnosti, využívající konferenční a jiné 

prostory hotelu a platící z nich nájem, patří mezi klienty. 

 

Multifunk ční hala 
 

Pronájmy multifunkční haly agenturám a společnostem za účelem pořádání sportovních, 

kulturních či společenských akcí tvoří jeden z hlavních  předpokládaných příjmů komplexu zařízení 

pro sport a volný čas. Některé z těchto společností mohou být stálými zákazníky, nebo bude pořádání 

akcí ve spolupráci s nimi. V takových případech je případný výnos z akce dělen mezi a agenturu a 

zařízení pro sport a volný čas. Mohlo by především jít o zaběhnuté agentury, které mají stálé kontakty 

jak na partnery zajišťující podporu, tak na   přímé účinkující. Sportovní kluby využívající prostory 

haly pro svá kláni, k tréninkům nebo jiným komerčním účelům mohou být potenciálními zákazníky. 

Pokud klub vystupuje v rámci zařízení pro sport a volný čas, podílí se na financování, jak jej popisuji 

níže. Pronajímá-li si však halu externě, lze je přiřadit k ostatním zmíněným zákazníkům. Návštěvníci 

všech typů akcí pořádaných realizačním týmem zaměstnanců zařízení pro sport a volný čas, kteří 

zaplatí vstupné se svým příspěvkem podílejí na případném výnosu a jsou tak další skupinou 

zákazníků. 
 

Sportovní centrum 
 

Ve sportovním centru a jeho jednotlivých částech se budou střetávat výkonnostní a vrcholoví 

sportovci všech věkových kategorií s komerčními zákazníky přicházející za účelem aktivního 

odpočinku, k čemuž si pronajímají jednotlivá sportoviště a zařízení. Za poskytnuté služby budou 

platit dle cenových tarifů, ať již jsou členy daného sportovního klubu či nikoli. Jestliže sportovci 

v rámci týmů a klubů platí příspěvky či výchovné, jsou podobně jako komerční návštěvníci zákazníky 

sportovního centra. Podle šíře využívaných služeb budou platit nájemné týmy a kluby, které si ke své 

přípravě či utkáním pouze pronajímají dané prostory a nejsou součástí zařízení pro sport a volný čas. 
 

Poslední skupinou zákazníků mohou být osoby, agentury či společnosti, které by chtěly 

využít know-how získané realizací a provozem zařízení pro sport a volný čas.   
 



 

2.2.2 Konkurence  

 

Ve městě Ostrava, jak magistrát na svých webových stránkách uvádí, se nalézá 205 

sportovních hřišť, 5 stadionů, 130 tělocvičen, 3 zimních stadiony, 5 koupališť, 11 krytých bazénů, 

264 sportovních klubů, 15 jezdeckých klubů. Ve své podstatě by mohla být všechna zmíněná místa a 

kluby brána jako konkurence. Všechny nabízejí občanům možnosti trávení volného času a většina z 

nich sportem, tedy mohu také říci, že jsou spolunositeli filosofie a proto partnery. Z předchozí části 

víme, že finance z komerčního využití jsou nedílnou součástí krytí rozpočtu provozu zařízení, 

zaměřím tedy analýzu především na složky, ze kterých by měl být výnos z komerčního využití 

největší.  

 

Pro orientaci uvádím všechna víceúčelová sportovní zařízení ve městě. 
 

SAREZA  - Zimní stadion v Ostravě – Porubě pro 4500 sedících diváku je využíván k 

domácím zápasům hokejového klubu Sareza Ostrava hrajícím druhou nejvyšší soutěž a k pořádání 

jiných sportovních, společenský a kulturních akcí. V objektu jsou dále tréninková ledová plocha, 

hotel s 20ti pokoji, restaurace a obchod se sportovním zbožím. 

   - Sportovní hala v lokalitě Ostrava - Přívoz. Hala v maximálním 

rozestavení tribun pojme 1000 diváků a je využívána pro zápasy týmů volejbalového VK DHL 

Ostrava a floorballového FBC Pepino Ostrava. V hale je také umístěna 12ti metrová lezecká stěna, 

největší v Ostravě. 
 

Vítkovice Aréna, a.s. - ČEZ Aréna – největší multifunkční hala ve městě pro 9400 diváků se 

nachází v Ostravě – Vítkovicích a je sídlem hokejistů klubu HC Vítkovice.  Kapacitně čtvrtou 

největší v ČR, ale druhou nejvíce vytěžovanou pro akce mimo utkání hokejistů Vítkovic V komplexu 

dále nalezneme novou multifunkční halu s ledovou plochou, která je využívána pro tréninky a zápasy 

jednotlivých týmů klubu HC Vítkovice a pro veřejné bruslení, obchod se sportovním vybavením 

zaměřený především na hokej a hotel se 40ti pokoji a restaurací. 

-  Městský stadion – V areálu v Ostravě - Vítkovicích se nachází venkovní 

stadion pro fotbal a atletiku, dvě tréninková fotbalová hřiště, jedno s přírodním a druhé s umělým 

trávníkem je doplněno o atletický ovál. V areálu pak nezávisle fungují posilovna, centrum léčebné 

fyzioterapie, dvě restaurace a sportovní centrum Ridera Sport. 
 

Bonver Aréna - sídlo basketbalového klubu BK NH Ostrava, stojící v městské části Moravská 

Ostrava a Přívoz, její funkci a stav jsem popisoval výše. 
 

Sportovní hala VŠB-TU Ostrava v Ostravě - Porubě a přilehlý sportovní areál je využíván téměř  

výhradně pro účely VŠB-TU Ostrava 
 

Stadion Bazaly ve Slezské Ostravě je využíván fotbalisty klubu FC Baník Ostrava a příležitostně ke 

koncertům.  
 

TJ Mittal Ostrava - sportovně oddechový areál na ulici Varenská v Ostravě – Mariánských 

horách je sídlem katedry sportu při Ostravské Univerzitě a volejbalového klubu NH Ostrava. V 



 

areálu nalezneme tělocvičny s maximální kapacitou 300 diváků, dvorce na tenis a plážový volejbal, 

golfový putting green, petangue a restauraci. Areál je využíván pro potřeby katedry, volejbalistkami 

klubu NH Ostrava, klubem stolních tenistů NH Ostrava a komerčními návštěvníky. 
 

Sportovní centrum Dubina – víceúčelová hala slouží pro potřeby škol, jako domovský stánek 

prvoligových floorballistů SSK Vítkovice a k pronájmům prostor včetně 3 badmintonových dvorců. 

Hala není provozována soukromým investorem, ale magistrátem Úřadu městského obvodu Ostrava – 

Jih 
 

Areál Arrows Ostrava v Porubě je určen pro baseball a domovem klubu Arrows Ostrava. 
 

Z hlediska konkurence jsou pro zařízení pro sport a volný čas významné ČEZ Aréna a obě 

haly SAREZA. Ostatní zmíněná zařízení nepředstavují pro svou odlišnost, polohu nebo současné 

využití výraznější konkurenci. Zaměřme se tedy na vztahy s výše vypsanými.  

 

Multifunk ční hala 
 

ČEZ Aréna – svou velikostí ji nelze konkurovat, vždy bude hlavním místem, které hostí 

velké sportovní, společenské nebo kulturní akce v Ostravě. Po většinu roku je stálým zařízením arény 

ledová plocha a mantinely kolem kluziště. To představuje určité omezení pro variabilitu uspořádání 

prostoru. Stejné je to i u Porubské haly Sareza. Proto větší variabilita a menší komplikace při 

uspořádání plochy budou výhodou multifunkční haly zařízení pro sport a volný čas. Uvažujeme-li 

pouze o dodržení trendu pořádání akcí v jednotlivých halách a Bonver Aréně, měla by i současná 

situace postačovat k dostatečnému využití nové multifunkční haly. Samozřejmě však záleží na 

schopnostech managementu a invence z jeho strany, proto bych rád počet pořádaných akcí v nové 

multifunkční hale navýšil k maximální možné vytíženosti. Největší akce vždy budou pro své 

kapacitní možnosti v ČEZ Aréně. Pro pořádání akcí středního významu a rozsahu by však mělo být 

v největší možné míře využíváno nové multifunkční haly. Mimo již uvedených výhod bych ještě 

zmínil kvalitnější zázemí, lepší akustické vlastnosti, moderní vybavení a nižší provozní náklady haly 

díky menšímu prostoru a novým technologiím použitých při stavbě.  
 

Hala Sareza v Ostravě – Přívoze představuje konkurenci, neboť její prostory jsou využívány 

týmy volejbalového VK DHL Ostrava a floorballového FBC Pepino Ostrava. Oba kluby bych rád 

přesídlil do nových prostor zařízení pro sport a volný čas. Především VK DHL Ostrava, který 

v posledním období předvádí stabilní výkony na špici nejvyšší soutěže a pravidelně hraje evropské 

poháry, by si kvalitní zázemí a podporu 3500 diváků v hledišti zasloužil. Kvalitní zázemí pro přípravu 

a zápasy je velkou konkurenční výhodou, nakolik však bude pro kluby reálné spolupodílet se na 

nákladech plynoucích z provozu, lze v této chvíli jen těžce odhadnout. Cvičná lezecká stěna, dosud 

největší v Ostravě je přímou konkurencí, neboť o vybudování podobné, je uvažováno i v tréninkové 

hale sportovního centra. Zde by za podobných cenových podmínek mělo být výhodou lepší prostředí, 

propojení s cvičnou místností a především lepší dopravní dostupnost. Ta je dle mého názoru, 

největším nedostatkem haly Sareza v Ostravě – Přívoze. Je dostupná autem, parkování je zde však 

velmi omezeno, linkami autobusů a trolejbusů MHD na zastávku, odkud se dostanete k hale do 10ti 

minut pěšky. Lokalita, kde se hala nachází, nepatří k Ostravským skvostům, a tak je mým 



 

předpokladem, že pokud budou vytvořeny klubům VK DHL Ostrava a případně FBC Pepino Ostrava 

akceptovatelné podmínky, rády se přesídlí do komplexu zařízení pro sport a volný čas. Zda všechny 

týmy, nebo jen elitní kategorie bude předmětem analýzy kapacitních možností a následných jednání. 
 

Hotel 
 

Podle mého mínění nemá smysl pouštět se do důkladné analýzy zařízení v Ostravě, která 

nabízejí ubytování. V předchozí části jsem popisoval záměr, s kterým je hotel součástí koncepce 

zařízení pro sport a volný čas. Nastínil jsem možnosti, určil potenciální skupinu zákazníků. Ta 

představuje propastný rozdíl mezi hotelem v rámci zařízení pro sport a volný čas a jinými 

ubytovacími zařízeními v Ostravě. S tohoto pohledu berme jako konkurenci hotel Puls při Vítkovické 

hale ČEZ Aréna a hotel v komplexu Porubské haly Sareza. Jelikož jsou geografickou polohou hotely 

rozmístěny, každý v jiné části Ostravy a zákazníci, které považuji za stěžejní,  vázáni na akci konanou 

v prostorách komplexu, nemyslím si, že by si jednotlivá zařízení měla v tomto ohledu výrazněji 

konkurovat. 
 

Sportovní centrum 
 

V tabulce 2.1 uvádím vybraná sportovní zařízení, která by mohla představovat konkurenci 

pro nové zařízení pro sport a volný čas. Spolu s výše zmíněnými se jedná o seznam všech větších 

sportovních zařízení v Ostravě. V tomto výčtu chybí pouze jeden sportovní komplex. Dle mého 

názoru jedná o největšího konkurenta, a proto bych jej rád blíže popsal.  
 

Sport Centrum Ostrava se nachází v Komenského sadech, v městské části Moravská Ostrava a 

Přívoz. V areálu je 6 venkovních a 3 kryté tenisové dvorce, 2 kurty pro squash, 4 badmintonová 

hřiště mohou vzniknout namísto jednoho krytého tenisového dvorce. To vše je doplněno restaurací.  

Jde o jediné stávající sportovní zařízení v centru Ostravy, které nabízí více možností 

aktivního pohybu a je doplněno restaurací. Areál je však zaměřen především na chod tenisového 

klubu. Posilovna nabízí možnost vstupu všem návštěvníkům, ale chybí zde tzv. aerobní zóna a svými 

rozměry slouží spíše pro přípravu členů klubu než pro veřejnost. Squashové kurty a prostory zázemí 

nejsou na nejvyšší úrovni, avšak nabídka squashe je nyní v centru Ostravy velmi omezena, proto si 

sem návštěvníci cestu našli. Badminton je pouze variací, podle zájmu a není stálou součástí areálu. 

Výhodou komplexu je relativně moderní zázemí, příjemné prostředí Komenského sadů a klubový 

charakter. Nevýhodou je však ne zcela dobrá dopravní dostupnost MHD a poloha, která není zcela 

v centru dění města. Občané, kteří nejsou návštěvníky parku v Komenského sadech, tak často neví, 

kde areál hledat.  
 

Zařízení pro sport a volný čas může dle svých prostor a vybavení nabízet širokou škálu 

služeb, jak jsem popisoval v předchozí části. Koncepce celého zařízení byla plánována dle požadavků 

a potřeb klubů, které budou hrát své domácí zápasy v multifunkční hale a doplněna o prostory a 

zařízení pro sporty, které jsou podle provedeného výzkumu mezi občany nejpreferovanější. Z toho 

vznikl seznam sportů, které je finální koncepce a vybavení přizpůsobeno. U některých sportů se jedná 

pouze o doplňky, u jiných to je složitější. Finančně jsou tak nejnáročnějšími sporty v rámci zařazení 

do sportovního centra squash, spinning, badminton a indoor lezení.  
 



 

Indoor lezení 
 

Vytvoření lezecké stěny a cvičné místnosti v tréninkové hale je velkou zátěží pro rozpočet, 

musí tak mít začlenění do koncepce pádné důvody. Ty vycházejí z výzkumu a analýzy konkurence. 

V Ostravě veřejně fungují dvě zařízení s cvičnou stěnou – v Ostravě - Výškovicích a v hale Sareza 

v Ostravě – Přívoze. Zařízení CDU Sport, vzhledem ke své geografické poloze, špatné dopravní 

dostupnosti a ne příliš dobrému zázemí, není překážkou pro vytvoření širokého okruhu návštěvníků 

lezecké stěny. Halu Sareza jsem již popisoval, velkou nevýhodu pak spatřuji také v tom, že lezeckou 

stěnu nelze využívat v době kdy probíhají utkání místních klubů. Hrozbou tak dle mého názoru je 

pouze to, že se obě budou nacházet v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Po zrušení cvičné 

místnosti v komplexu hotelového domu Jindřich, již jiná v Ostravě není. S ní zanikla i výchova dětí a 

mládeže pro tento sport. Všechny tyto argumenty pak tvoří důvod pro investici na vytvoření 

podmínek pro indoor lezení.  
 

Badminton 
 

V centru Ostravy se nachází pouze zmíněny komplex v Komenského sadech, který nabízí 

badminton, a to v omezené podobě. V ostatních zařízeních v Ostravě také není nabídka nikterak 

široká, jednoduše lze spočítat, že je nabízeno pouze 14 hřišť ve městě. Proto vyčlenění prostoru 

v rámci tréninkové haly a nákup kvalitního vybavení je velice jednoduchým řešením pro tak velkou 

příležitost. 
 

Spinning 
 

Sál určený pro spinning lze díky možnostem složení kol v okamžiku přeměnit na prostor pro 

lekce různých cvičení dle nabídky. Zátěží pro rozpočet tak bude jen nákup kvalitních kol. Z tabulky 

1.2. je patrné, že v centru Ostravy je pouze jedno zařízení nabízející spinning. Vzhledem k oblíbenosti 

aktivity mezi obyvateli tak je zahrnutí služby do nabídky opodstatněné.  
 

Fitness a cvičení 
 

Fakt, že není v centru Ostravy žádné zařízení, které nabízí kvalitní zázemí pro fitness a ostatní 

cvičení, potvrzuje oprávněnost koncepce zařízení pro sport a volný čas. Z tabulky 1.2. pak vyplývá, 

že ani v jiných částech Ostravy, není nabídka ostatních, stále více populárních cvičení především 

mezi ženami, nikterak široká. Pro tyto potřeby budou využity prostory fitness centra a obou sálů, 

doplněny pak musí být pouze o vhodné pomůcky. 
 

Squash 
 

Všechny prostory sportovního centra jsou značně variabilní, proto také může být škála nabízených 

sportovních aktivit tak široká. To se však nevztahuje na místo vyhrazené pro squash. Kurty musí být 

pevnou součástí centra, a jelikož chceme vytvořit klub s kvalitním zázemím, který bude hrát prim ve 

městě, musí tomu být podřízeno mnohé. Finanční náklady na vytvoření centra pro squash se čtyřmi 

kurty, jsou v rámci celého rozpočtu zařízení pro sport a volný čas nezanedbatelné. Investice takových 

prostředků tak musí mít důvod, který je třeba doložit pádnými argumenty. Proto jsem provedl 



 

důkladnou analýzu situace v Ostravě, vyhodnotil výsledek výzkumu a poté vyvodil závěr, z kterého 

vyplývá oprávněnost vytvoření centra pro squash v rámci zařízení pro sport a volný čas.  
 

Pro potřeby analýzy konkurence jsem zkoumal vytíženost sportovních zařízení v Ostravě, 

které nabízejí squash a také badminton. Výzkum byl proveden pozorováním, informacemi od 

personálu a pomocí rezervačních systémů internetových aplikací u zařízení, které tímto způsobem 

komunikují se svými návštěvníky.  Výsledky jsem pak položil do váhy s geografickou polohou 

zařízení, dopravní dostupností, cenovou nabídkou a mým subjektivním hodnocením kvality služeb, 

prostředí, nabídky a personálu. 
 

Ve výčtu zařízení nabízejících squash v tabulce 2.1. chybí pouze dva kurty zmíněného 

komplexu v Komenského sadech. Ty všechny dohromady pak vytvoří nabídku 16ti kurtů 

pro Ostravu. Samozřejmě, že například tenis má daleko větší tradici, ale když srovnáme nároky na 

stavbu a provoz krytých tenisových dvorců s těmi squashovými, a uvědomíme si, že pro tenis je 

nabízen v Ostravě dvojnásobný počet krytých kurtů, je to u tak progresivního sportu jakým squash 

bezpochyby je, zarážející. Z velmi omezené nabídky pak lze vyčíst v analýze další důležité 

informace.  
 

V městské části Moravská Ostrava a přívoz jsou dvě zařízení, kde si můžeme zahrát squash. 

Měly by představovat největší konkurenci, není tomu ovšem tak. Situaci ve Sport Centru Ostrava již 

známe, vytíženost kurtů je zde v rozmezí 60 – 70 %. BSO Squash club na Cihelní ulici v Ostravě 

přívoze disponuje také dvěma kurty. Dostupnost pouze autem a autobusem MHD, ne příliš známá 

lokalita, slušné prostředí a omezená nabídka mají za následek vytíženost okolo 65 – 75 %.  Velmi 

podobného výsledku pak dosáhly také obě zařízení v Ostravě – Porubě a CDU Sport v Ostravě – 

Výškovicích. Ani jedno z těchto center není vzhledem k tomuto výsledku, nabídce pouze dvou kurtů, 

velmi špatné dopravní dostupnosti a geografické poloze  pro analýzu dále důležité. Zbývají nám tak 

SBA squash centrum Havránek a Squash centrum Mariánské hory. 
 

SBA squash klub, působící v rámci tohoto zařízení musel být  přestěhován z areálu 

Hotelového domu Jindřich. Zde měl vytvořen jednoznačně bezkonkurenční centrum v Ostravě, které 

nabízelo 4 squashové kurty, spinning a doplněno o bar a solárium. To vše na vysoké úrovni. Část 

klientely nyní dojíždí do Ostravy – Zábřehu především kvůli fungující výchově dětí a mládeže a 

prostředí, které bylo v rámci klubu vytvořeno. Po přesunu klubu do Sport centra Havránek povznesli 

toto centrum na vyšší úroveň, díky čemuž dosahuje jejich vytíženost 90ti procent. Po odsunu klubu 

vznikla díra v nabídce především v centru Ostravy, která nebyla zaplněna novým zařízením. Před 

vystěhováním bylo v Ostravě 20 squashových kurtů, od té doby je jich pouze zmíněných 16. Z této 

události profituje především Squash centrum v Mariánských horách. Díky tomu, slušnému zázemí, 

solidní kvalitě služeb a vynikající dostupnosti a poloze dosahuje vytíženosti 95% což je při denním 

provozu 7 - 22 z pohledu ostatních záviděníhodné.  
 

Z analýzy tedy jasně vyplývá, že se jedná o největšího konkurenta a také, že je zde prostor 

pro nové zařízení a s tím spojená příležitost. Přidejme k tomu stále větší popularitu squashe mezi 

občany a máme velmi silný argument, proč investovat do centra pro squash v rámci zařízení pro sport 

a volný čas. 



 

      



 

2.2.3 Veřejnost 

 

Zařízení pro sport a volný čas bude muset brát v úvahu také širokou zainteresovanou 

veřejnost coby skupinu, která má skutečný nebo potenciální zájem a vliv na schopnost společnosti 

realizovat své cíle. Patří zde tyto kategorie veřejnosti: 
 

� sdělovací prostředky (Regionální i celorepublikové deníky a tiskoviny jako sportovní a 

kulturní časopisy, plošná a regionální TV a rádia, webové stránky týkající se dění v kraji), 
 

� vládní veřejnost (Management bude věnovat pozornost i vládnímu vývoji a jeho dopadu na 

legislativu spojenou s fungováním zařízení), vládní veřejnost je zároveň představována i magistrátem 

města Ostravy a úřadem Moravskoslezského kraje, které vytváří místní prostředí, vyhlášky a mohou 

představovat partnery pro přímou spolupráci či podporu. 
 

� občanská sdružení (Hlídají zájmy společnosti nebo svých členů, upozorňují na nekalé 

obchodní praktiky, porušování zákonů a vyhlášek), 
 

� občanská veřejnost (Management a marketing zařízení bude sledovat postoj veřejnosti 

k fungování komplexu a celkovou image), 
 

� interní veřejnost (Zahrnuje vlastní zaměstnance na všech pozicích. Výběr vhodných 

zaměstnanců bude jedním z nejdůležitějších faktorů pro dobré fungování zařízení pro sport a volný 

čas. Bude mu proto věnována značná pozornost. Především trenéři a asistenti projdou důkladným 

výběrovým řízením a budou povětšinou rekrutováni z absolventů sportovních vysokých škol –  FTVS 

UK v Praze, FSS Masarykovy Univerzity v Brně a FTK Univerzity Palackého v Olomouci, na 

základě vhodnosti své specializace. Někteří trenéři budou zapojeni do přípravy více klubů, týmů a 

jednotlivců, jiní se budou dle své specializace zabývat pouze daným sportovním odvětvím. Každý 

sektor bude mít šéftrenéra, který bude odpovědný za práci a výsledky svěřenců pod jeho vedením, 

stejně jako za vzdělávání a práci svých asistentů. Snaha o vytvoření kvalitního zázemí pro vrcholové 

sportovce a trenéry klade nároky na výsledky - ty jsou pak nejlepší cestou ke sponzorům, a tedy k 

zajištění kvalitního fungování celého centra.  
 

Nemalý důraz bude kladen i na výběr podpůrných pracovníků, hlavně kontaktního personálu. 

Jelikož cílem projektu je přivést co nejširší počet lidí k aktivnímu trávení volného času, tato filosofie 

musí být součástí životního stylu všech zaměstnanců. Pravidelná školení, semináře a společné akce 

budou mít za úkol vytvořit pracovní tým, kterému bude záležet na tom, co dělá, proč to dělá a jak to 

dělá. Filosofií je pozitivní působení na okolí, což by se následně mělo promítnout do příznivých 

vztahů s ním. Práce  všech zaměstnanců bude pravidelně monitorována, vyhodnocován přístup 

jednotlivců, jejich výsledky a vztahy, z čehož budou určovány bonusy, výhody, nebo sankce.). 

 

 



 

2.2.4 Partnerské firmy 

 

Management zařízení pro sport a volný čas bude spolupracovat při svých činnostech s řadou 

firem, které netvoří její konkurenci, ale na základě smlouvy se na jejích aktivitách podílejí. Jedná se o 

dodavatele, distributory, zprostředkovatele, finanční instituce a firmy poskytující marketingové 

služby.  

Úroveň spolupráce s jednotlivými partnerskými firmami bude hrát zásadní roli v konečných 

celkových nákladech na realizaci projektu zařízení pro sport a volný čas a jeho následném provozu. 

Partnerské společnosti proto budou vyhledávány a následně s nimi uzavírány smlouvy na možnostech 

hlubší spolupráce. Častokrát tak nebude smlouva uzavřena s firmou která nabídne nejlepší produkt, 

službu nebo cenu, ale s tou, která vymění část prostředků které požaduje za službu kterou ji 

management zařízení pro sport a volný čas nabídne.  
 

Možnosti takové spolupráce jsou díky aktivitám a skladbě zařízení značně široké, proto bude 

management komplexu usilovat o spolupráci s každou partnerskou firmou. Spolupráce, fungující na 

principu Bartrova obchodu, kdy část nebo celek zboží a služeb, směníme za služby námi 

produkované, bude velmi častá. K vytvoření kvalitní nabídky použijeme všechny možnosti využívání 

služeb hotelu, sportovního centra a multifunkční haly. Příkladem mohou být permanentky, možnosti 

stálých rezervací v požadovaných časech, služba Corporate gym, o které píši níže, výhradní 

zastoupení dané značky či produktu, stálý pronájem určitých prostor a především pak nabídka 

marketingových služeb. Maximální využití stálých reklamních ploch, stejně jako vznikajících při 

pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a dalších marketingových možností, pak 

dotváří hrubý obrys nabídky spolupráce s partnerskými firmami.      

  

� Dodavatelé – představují velmi široký sektor firem, se kterými bude zařízení pro sport a 

volný čas spolupracovat.  

Začnu od realizace projektu. Navázání spolupráce se společnostmi dodávající materiál a 

provádějící stavební práce může být složitá, ale naše  nabídka služeb je dostatečně široká k tomu, aby 

mohlo dojít k uzavření dohody o spolupráci. Nejspíše v oblasti marketingu, který může pokrýt 

značnou část nákladů. Firmy, jež dodávají vybavení do hotelu, multifunkční haly a sportovního centra 

budou jsou rozdílné a spolupráce s nimi bude záležet na možnostech nabídky a velikosti zakázky. 

Pravděpodobnější pak je spolupráce s firmami které budou dodávat vybavení do multifunkční haly a 

sportovního centra, jako sportovní vybavení, náčiní, stroje apod.. Snahou managementu však bude 

spolupracovat se všemi firmami, tak, abychom maximálně využili své kapacity a možnosti, a 

redukovali náklady. Dodávky některých firem budou jednorázové, jiné, jako např. zboží do 

restaurace, hotelu, sportovního centra či obchodu, pravidelné. 
 

Vybavení 
 

Jednotlivé kluby mohou mít zajištěnu spolupráci s firmami samostatně, pokud tomu tak 

nebude, mohou využívat případných smluv získaných z pozice celého zařízení pro sport a volný čas. 

Tím myslím spolupráci s výrobci sportovního vybavení – vybavení pro členy sportovních klubů a 

jejich týmy, jako sportovní oblečení - dresy, soupravy, boty; sportovní vybavení apod. Jelikož firem 



 

nabízejících takovéto vybavení je celá řada, bude do tohoto sektoru vyhledáván strategický partner 

pro spolupráci. Dle rozsahu smlouvy by se pak firma měla starat o dodávky vybavení pro celé 

zařízení pro sport a volný čas a získat výhradní zastoupení značky. Pouze její zboží tak bude nabízeno 

v obchodě se sportovním vybavením, kluby, týmy a zaměstnanci centra budou používat vybavení její 

značky a firma začleněna do celkové image zařízení pro sport a volný čas. Toto je myšlenka o kterou 

bude managementem usilováno především, s ohledem na aktuální možnosti a situaci na trhu.  
 

Mezi firmy nabízející sportovní vybavení a budou osloveny s nabídkou spolupráce nejdříve 

patří : NIKE, ADIDAS, ALEA, KAPPA, REEBOK, FILA, JOMA, JAKO, HEAD, WILSON, 

YONNEX,  PUMA, TTK. Není však řečeno, že to bude některá z nich. Jsou jako první pro šíři 

nabízeného sortimentu a vhodnosti pro potřeby zařízení pro sport a volný čas. Může to však být i jiná 

firma, mající zájem o spolupráci na námi požadované úrovni. 
 

Dolpňky 
 

Podobný strategický partner bude hledán pro dodávání výživových doplňků pro sportovce. 

Doplňky stravy pro sportovce jsou velmi rozšířenou komerční záležitostí a při pravidelném používání 

také finančně velmi náročnou. Vrcholový sport však bez využití vhodných doplňků stravy v dnešní 

době nelze na nejvyšší úrovni provozovat, a tím je dána nezbytnost spolupráce s některou z firem 

tento sortiment nabízejících. Oproti jiným zemím, V ČR stále není firem nabízejících mnoho, a proto 

mohu vyjmenovat všechny společnosti, které budou osloveny ke spolupráci. 
 

 Jedná se o firmy : Nutrend, VITALAND, Walmark, AMINOSTAR, Wellness food ČR, 

Survival. V pořadí ve kterém jsou uvedeny budou také osloveny. Důvodem pro toto pořadí je 

nabízený sortiment, kvalita výrobků, známost značky a v neposlední řadě také záruka absolutní 

zdravotní nezávadnosti všech výrobků a dodržení skladby výrobků z uváděných složek. To pro 

záruku, aby doplňky nemohly obsahovat žádnou z látek, která figuruje na seznamu zakázaných látek 

antidopingového úřadu. Z těchto důvodů je první na seznamu společnost Nutrend, která je také 

oficiálním partnerem Českého Olympijského Výboru ( ČOV ).  
 

Doplňky budou používány dle úrovně a potřeby členy sportovních klubů a týmů, za což bude 

nabídnuta společnosti výhradní zastoupení a marketingová spolupráce. Práce s výrobky značky při 

sestavování jídelníčku a skladby doplňků trenéry bude jak pro vrcholové sportovce, tak pro komerční 

zákazníky. Spolu s nabídkou produktů ve sportovním baru a obchodě se sportovním zbožím tak může 

tvořit velký odbyt produktů společnosti. Na tomto základě a využívání marketingových možností 

nabízející komplex a sportovní kluby a týmy v něm působící bude postavena dohoda o spolupráci 

s jednou z uváděných společností.    
     

� Zprostředkovatelé – osoby, nebo agentury vyjednávající pořadatelství a podmínky pro 

sportovní, společenské a kulturní akce. Pro každou akci to může být někdo jiný, v závislosti na typu 

akce a specializaci dané osoby či agentury. S některými z nich by se mělo jednat o dlouhodobou 

spolupráci, s jinými pouze nárazově, tak aby byl vytvořen harmonogram akcí s vhodnou skladbou a 

širokým spektrem pro návštěvníky. Ve funkci zprostředkovatele mohou působit interní osoby -  

zaměstnanci, tak i působící externě, a budou vyhledávat strategické partnery projektu, akcí a celého 

zařízení pro sport a volný čas. Jako zprostředkovatelé mohou působit i cestovní kanceláře, jež do 



 

svého nabídky zahrnou zájezdy na sportovní, kulturní nebo společenské akce pořádané v zařízení pro 

sport a volný čas, nebo mohou nabízet program zpestřený o služby zařízení a ubytování v hotelu. 

V letních měsících budou pořádány sportovní kempy v jednotlivých sportovních odvětvích, o jejichž 

nabídku a zprostředkování se budou starat sportovní svazy, agentury a kluby.  

 

� Marketingové agentury – marketing zařízení pro sport a volný čas bude rozdělen na sebe 

navazujících částí, jak je to popsáno v závěrečné kapitole. Jelikož se zařízení pro sport a volný čas 

skládá z multifunkční haly, hotelu a sportovního centra, jsou možnosti strategií velice široké a pro 

každou složku mohou být rozdílné. Marketing zařízení pro sport a volný čas bude utvářen pracovním 

týmem zaměstnanců, dle potřeby mohou být externě najímáni spolupracovníci nebo agentury. 

Marketing akcí bude prováděn v závislosti na požadavcích pořadatele, buď již zmíněným realizačním 

týmem, nebo reklamní agenturou. Zcela jistě bude využíváno služeb některého z tiskařských studií a 

v případě direkt marketingových kampaní také České pošty, s.p.  

 

� Finanční instituce  - banky, ve kterých budou vedeny centrální účty zařízení pro sport a 

volný čas, které budou zároveň partnery centra, jednotlivých klubů nebo akcí a v neposlední řadě také 

instituce, které poskytnou úvěr na realizaci samotného projektu  

 

2.3 Makroprost ředí 
 

Zařízení pro sport a volný čas bude obklopeno a ovlivňováno celou řadou vnějších vlivů, které 

budou působit na výstavbu a provoz komplexu od počátku, po celou dobu provozu, a do značné míry 

tak fungování centra ovlivňovat. Všechny tyto vlivy lze shrnout jako makroprostředí, jehož 

podrobnější analýze bude věnována následující kapitola. Jednotlivé makroekonomické faktory lze 

z pozice zařízení pro sport a volný čas jen těžko ovlivnit, přesto je potřeba sledovat jejich vývoj, 

vhodně na něj reagovat a také je zahrnout do svých strategických rozhodnutí.  

Mezi tyto vlivy patří demografické, ekonomické,  politicko-právní, sociálně-kulturní, 

technologické a přírodní faktory. 

2.3.1 Demografické faktory 

Metropole Moravskoslezského kraje je se svou rozlohou 214 km² druhým největším městem 

republiky, počtem obyvatel pak třetím největším. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 

kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. 

Hustota zalidnění je 1500 obyvatel na km².  

Spádová oblast 
 

Členové jednotlivých týmů, klubů a drtivá většina návštěvníků zařízení pro sport a volný čas 

vzejde z obyvatel města a přilehlých obcí. Jak velký je celkový možný okruh potenciálních 

návštěvníků a jak jsou počty obyvatel rozloženy do jednotlivých částí, jsou spolu s dalšími 

podobnými ukazateli velmi důležitou složkou demografické analýzy.  



 

Vzhledem faktu, že věková struktura návštěvníků zařízení pro sport a volný čas může být 

značně široká a neexistuje zde žádné věkové, národnostní či jiné omezení, potenciální okruh 

návštěvníků může být počítán z celkového počtu obyvatel.( viz tabulka č.2.1 a 2.2 )  
 

Tab. 2.1: Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území statutárního města Ostrava k e dni 31.12.2008 

 
(Zdroj: www.ostrava.cz, k 31.12.2008, autorem upraveno) 
 

Na území statutárního města Ostravy má trvalé bydliště 316 417 obyvatel, kteří spadají pod některý 

z 23 městských obvodů. Nejvyšší počty obyvatel nalezneme v obvodech: 

Ostrava – Jih  sdružuje části obvodu – Dubina, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh a je tvořena počtem

     116 376 obyvatel  

Poruba      71 387 obyvatel  

Moravská Ostrava a Přívoz  42 382 obyvatel 

Slezká Ostrava    21 458 obyvatel 

Mariánské Hory a Hulváky  13 093 obyvatel  
 

Z analýzy konkurence lze vyčíst počty zařízení v jednotlivých městských částech, přičemž 

Moravská Ostrava a Přívoz jako třetí nejlidnatější obvod má méně sportovních zařízení než první dva 

obvody s nejvyšším počtem obyvatel, ale také méně než Mariánské hory a Hulváky jejichž populaci 

převyšuje více než trojnásobně. Z geografického rozložení můžeme připojit obvod Slezká Ostrava, 

který je od obvodu Moravská Ostrava a Přívoz oddělen pouze řekou Ostravicí a přilehlé obvody 

Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, a Michálkovice. V těchto obvodech není 

žádné sportovní centrum, které by nabízelo sportovní vyžití a mají vynikající dopravní dostupnost 

centra města pravidelnými linkami autobusů a trolejbusů MHD.  
 

Do výčtu spadají také obce správního obvodu statutárního města Ostravy, které uvádím 

v následující tabulce 2.2. 



 

Tab. 2.2: Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obcích správního obvodu statutárního města Ostrava k e dni 31.12.2008 

 
(Zdroj: www.ostrava.cz, k 31.12.2008, autorem upraveno) 
 

Celkem je evidováno v obvodech a obcích správního území statutárního města Ostravy 

345 453 obyvatel. 
 

K doplnění údajů získaných z tabulky 2.1 beru v potaz především celkový počet obyvatel 

obce Vratimov, tedy 6862 obyvatel, jak zobrazuje tabulka 2.2, a to pro velmi dobrou dopravní 

dostupnost. Autobusovou linkou MHD se lze z obce Vratimov dopravit do centra Ostravy za 15 

minut, přičemž linka operuje v závislosti na denní dobu po celý den ve 30ti minutových intervalech 

po většinu dne. Toto je nejrychlejší a jediné pravidelné dopravní spojení MHD z obce Vratimov 

Předpokládám tedy, že pokud budou lidé dojíždět za sportem z obce Vratimov, kde není mimo fotbal 

a tenis takřka žádná nabídka,  pravděpodobně to bude do centra Ostravy.  
 

Okruh potenciálních návštěvníků tak můžeme určit v závislosti na zvolených kritériích. 

Vezmeme – li obyvatele obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a přidáme k nim obyvatele sousedící 

obvodů, ve kterých se žádné sportovní zařízení nenachází ( viz. Analýza konkurence ) a Vratimova, 

dostaneme počet 86 316 obyvatel pro které jsou v současné situaci určena 4 sportovní zařízení v jim 

nejpřístupnějším centru Ostravy. Pouze v Ostravě – Porubě se nalézá sportovních zařízení 8, 

nabízejících nesrovnatelně širší škálu možností, než zmíněná 4 v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

 

Potenciální zákazníci 
 

Bral jsem v potaz pouze obyvatele obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, obvodů přilehlých a 

Vratimova. Jestliže k nim přidám skupinu lidí dojíždějících více, či méně často do centra za prací, 

studiem, na úřady, nebo z jakýchkoli jiných důvodů, potenciální okruh návštěvníků se citelně 

rozroste.  

Zaměřím se na studenty vysokých škol. Z celkového počtu dotázaných jich percentuálně 

nejvíce ze všech skupin dotázaných pravidelně navštěvuje jakékoli sportovní zařízení. V centru 

Ostravy studuje na jedné ze tří vysokých škol – Ostravská Univerzita – její fakulty jsou rozmístěny 

v centru města, VŠB TU – Ostrava – Ekonomická fakulta a Vysoká Škola podnikání a.s., přibližně 



 

18 000 studentů. Z nich zdaleka ne všichni mají trvalé bydliště v Ostravě, natož v jednom z obvodů, 

z kterých jsem počítal základní okruh potenciálních návštěvníků. 
 

Vycházel jsem ze situace, že všichni obyvatelé obvodů, nebo obvodů sousedních, ve kterých 

je sportovní zařízení, budou navštěvovat sportovní zařízení nejbližší jejich bydlišti. Z šetření však 

vyplynulo, že při vhodném dopravním spojení jsou lidé za aktivitou ochotni i dojíždět. Když 

dokážeme přilákat a uspokojit potřeby návštěvníků, budou k nám dojíždět i obyvatele ostatních částí 

Ostravy.      

Dokázal jsem vyčíslit základní okruh potenciálních návštěvníků. Počet, který bych poté získal 

dle uvedených kroků, dle mého názoru není podstatný, neboť provedená analýza demografických 

faktorů při použití dat z konkurenční analýzy nám zcela jasně dala odpověď na otázku, zda je zde 

prostor pro nové zařízení pro sport a volný čas a kde je vhodná lokalita umístění. Domnívám se, že 

zde není pouze prostor pro nové zařízení, myslím si, že je zde díra v nabídce, zcela nevyužitý prostor, 

který je potřeba zacelit a nabídnout tak obyvatelům a všem potenciálním návštěvníkům možnosti 

trávení jejich volného času. Centrum Ostravy je, jak nám ukázala analýza, ideální lokalitou pro nové 

zařízení pro sport a volný čas. 
 

2.3.2 Ekonomické faktory 

 

Jedná se o faktory, které ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho zdrojů. Celková 

kupní síla je ovlivněna běžnými příjmy (které jsou vždy hlavním omezujícím faktorem při kupním 

rozhodování), cenami, nezaměstnaností, růstem inflace, úrovní HDP, změnami v sazbě DPH, úrovní 

úrokových sazeb apod. Vývoj jednotlivých makroekonomických ukazatelů bude ovlivňovat 

fungování zařízení pro sport a volný čas zprostředkovaně, a to přes návštěvníky. Odrazí se to zcela 

jistě na frekvenci jejich návštěv a možnostech, které budou na základě své situace mít. Situace 

v ekonomickém sektoru se velmi změnila s nástupem začínající světové hospodářské krize. Její 

dopady již pociťujeme, jak bude krize hluboká a dlouhá lze navzdory různým spekulacím jen velmi 

těžko odhadnout. Bude totiž záležet také na chování nás, lidí, kteří představujeme kupní sílu, tedy 

finanční tok peněz. 

 

Vliv finanční  krize a hospodářské recese 
 

Bylo by bláhové si myslet, že finanční krize nebude mít dopad na projekt zařízení pro sport a 

volný čas, naopak je zcela patrné, že dopad může mít zcela zásadní. Na počátku kapitoly o 

charakteristice projektu se již zmiňuji o možném dopadu, tedy o otázce zásadní a tou je financování. 

Škrty ve výdajích jednotlivých společností začínají vždy na položkách jako sponzorství, podpora 

klubů, výdaje na marketing a podobné, pro fungování sportovního odvětví zcela zásadní. Také na 

pořadatelství sportovních, kulturních a společenských akcí bude dopad znatelný, protože bez podpory 

partnerů a sponzorů většinou není možné akci uspořádat.  
 

Dopad finanční krize je velmi citelný tam, kde jsou nalézány hlavní příčiny, tím místem je 

bankovní sektor. Rozložení kapitálu jednotlivých společností a jejich uspořádání, vedlo ke krachu 

mnoha z nich a obrovským majetkovým ztrátám řady dalších. V ČR byly již několikrát provedeny 



 

úpravy úrokových sazeb a další jistě brzy přijdou. Co je důsledkem a vlastně dopadem krize v tomto 

sektoru. Na příkladu Ostravy to lze ukázat velmi čitelně. Ve městě je v procesu realizace několik 

developerských projektů, zmíním dva největší. Těmi jsou výstavba Nové Karoliny a nahrazení dnes 

již bývalého Hotelového domu Jindřich administrativně – společenským komplexem. 
 

Zastavím se krátce u Hotelového domu Jindřich. Před začátkem realizace projektu byly v 

provozu v objektu SBA Squash club Ostrava, který nabízel 4 squashové kurty, spinning, solárium a 

bar. Fungoval zde klub se závodní činností, školičkou a komerční částí využívání. Zcela jednoznačně 

mohu tvrdit, že prostředím, kvalitou nabízených služeb, cenovou nabídkou a vytvořenou image byl 

klub naprostou jedničkou mezi centry nabízejícími Squash v Ostravě. Profitoval z ideální dopravní 

polohy v centru města a známosti lokality. Na vysoké úrovni zde fungovalo také centrum boulderingu 

– lezení po cvičné stěně v malých výškách bez lana. Jednalo se o jediné zařízení tohoto typu 

v Ostravě. V provozu zde byla školička pro výchovu dětí a mládeže. Kluby se musely z objektu stejně 

jako všichni ostatní vystěhovat.  
 

Důsledkem hospodářské recese a finanční krize, o kterou jde v našem případě především, je 

zastavení obou projektů a jejich zakonzervování. Pro mě, jako občana, to znamená, že nemůžu 

využívat žádného z bývalých center v Hotelovém domě Jindřich, jehož torzo dál stojí bez využití a 

denně budu projíždět kolem staveniště Nová Karolina, kde je ovšem pokračování stavebních prací v 

nedohlednu.    
 

Kdy bude znovu možnost získávat formou úvěrů z bankovních institucí finanční prostředky, 

je otázkou, na jejíž odpověď, čekají developerské společnosti realizující zmíněné projekty a také 

projekt zařízení pro sport a volný čas.  

 

Vývoj  ekonomických faktorů 
 

Vývoj jednotlivých ekonomických faktorů podléhá přímým dopadům hospodářské krize. Na 

vývoji některých ukazatelů je dopad krize již viditelný, jiné údaje však mohou být ještě neovlivněny. 

Navzdory některým výrokům lze předpokládat postupné ovlivnění všech makroekonomických 

faktorů.  
 

Česká ekonomika se již zhruba od poloviny roku 2007 nachází v sestupné fázi hospodářského 

cyklu, což se v prvních třech loňských čtvrtletích projevovalo relativně mělkým, avšak pokračujícím 

zpomalováním růstu HDP. Meziroční vývoj HDP o 3,5% však bude v následujícím období s největší 

pravděpodobností dále klesat  
 

Průměrná míra inflace v roce 2008 dosáhla 6,3 %, což je hodnota výrazně vyšší než loni, kdy 

byla 2,8 %. Jedná se o  nejvyšší průměrnou roční míru inflace za posledních deset let. Míra inflace 

měla od ledna výrazně rostoucí tendenci, která skončila až v posledních dvou měsících roku 2008. 

Tento vývoj ovlivnila řada faktorů, mezi které patřil zejména citelný vzestup cen potravin, zvýšení 

sazby DPH z 5 % na 9 % u některého zboží a služeb, zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, 

zvýšení cen energií, regulovaného nájemného a zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví.  

 

 



 

    Graf. 2.1: Míra inflace v ČR a její vývoj (vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) 
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      (Zdroj: www.czso.cz, k 31.12.2008, autorem upraveno)  

 

Vývoj nezaměstnanosti v uplynulých letech není příliš důležitý. Ačkoliv se konkrétní regiony 

dlouhodobě vzájemně výrazně liší a některé jsou stiženy vysokou nezaměstnaností (především pak 

strukturální), bude důležité sledovat vývoj nezaměstnanosti ve všech regionech v posledním a 

následujících obdobích a monitorovat tak přímý dopad hospodářské krize na obyvatele. Průměrný 

počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), očištěný 

od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2008 zvýšil o 4,9 tis. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 tak 

dochází poprvé od roku 2005 ke zvýšení počtu nezaměstnaných osob v ČR ve srovnání s předchozím 

čtvrtletím po sezónním očištění. Lze předpokládat pokračování tohoto trendu v následujících 

obdobích.  
 

Pro ekonomiku ČR je typický vysoký podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru (průmysl + 

stavebnictví). Tento podíl je nejvyšší ze všech zemí EU 27 a přibližuje se mu pouze podíl tohoto 

sektoru na celkové zaměstnanosti na Slovensku. To je způsobeno mimořádně vysokou zaměstnaností 

ve zpracovatelském průmyslu v obou zemích. Na druhé straně se naše odvětvová skladba 

zaměstnanosti vyznačuje podstatně nižším zastoupením sektoru služeb. O dopadu krize na sektor 

stavebnictví jsem již hovořil, bohužel podobné by to mělo být i v průmyslovém sektoru, jehož velké 

podniky v případě nutnosti mohou přistoupit i k masivnímu propouštění svých zaměstnanců. 
 

Za celý rok 2008 dosáhla nominální průměrná hrubá měsíční mzda 23 542 Kč, což je meziročně 

o 1 848 Kč více. Relativní meziroční růst o 8,5 %, nejvyšší od roku 2001, byl tažen vzhůru 

podnikatelskou sférou (růst o 9,6 %) a naopak poněkud brzděn sférou nepodnikatelskou (+ 4,4 %). 

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila meziročně o 2 105 Kč na 23 961 Kč, 

v nepodnikatelské sféře o 919 Kč na 22 037 Kč.  

 

 

 



 

     Graf . 2.2: Vývoj nominální mzdy, reálné mzdy a indexu spotřebitelských cen 
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   (Zdroj: www.czso.cz, k 27.11.2007, autorem upraveno) 

 

 Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se v roce 2008 zvýšily o 6,3 %, byla poměrně 

významná část mzdového růstu znehodnocena rostoucími cenami. Přes vysoký mzdový růst se tak 

reálná mzda zvýšila pouze o 2,1 %, což je nejméně za posledních 10 let. Horší situace byla 

naposledy koncem 90. let, kdy byla poměrně výrazně roztočena spirála vysokého mzdového růstu 

na jedné straně a vysoké inflace na straně druhé. V podnikatelské sféře vzrostla mzda za celý rok 

2008 reálně o 3,1 %, v nepodnikatelské sféře dokonce o 1,8 % poklesla.  
 

2.3.3 Politicko-právní faktory 

 

Politicko-právní prostředí je jedno z nejdůležitějších, protože rozhodnutí vládních orgánů 

vytváří daňové, bezpečnostní, jakostní, zdravotní a další požadavky ve formě zákonů a vyhlášek. Ty 

budou ovlivňovat a jistě i omezovat realizaci projektu a samotný provoz zařízení pro sport a volný 

čas. K činnosti zařízení se budou vztahovat především tyto zákony: 
 

� obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.,      

� občanský zákoník č. 501/ 1991 Sb., 

� živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., 

� zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, 

� zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

� zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 

� zákon č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele,  

� zákon č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí, 

� zákon č. 526/1990 Sb. , o cenách, 

� atd. 



 

Charakter politicko-právního prostředí v naší zemi, potažmo tedy i ve městě Ostrava, 

determinuje i členství ČR v integračních uskupeních. Zařízení tedy bude muset respektovat a 

dodržovat všechny vyhlášky a nařízení která se budou provozu a činností přímo týkat.  
 

2.3.4 Sociálně-kulturní faktory 
 

Sociálně-kulturní úroveň společnosti se promítá do spotřebního a kupního chování zákazníků, 

výrazně ovlivňuje celkový charakter poptávky, postoj k produktům a službám,  

ale i k marketingové komunikaci.  
 

Žijeme v době konzumní společnosti, jejíž vlivy začínají na obyvatelstvo působit podobně 

jako v jiných západních zemích. Spotřební chování s sebou přináší nemalé problémy, především 

zhoršující se zdravotní stav společnosti. Uvědomění a cíleně zaměřená kampaň tak musí vést ke 

kompenzaci spotřebního chování aktivním přístupem k trávení volného času. V posledních letech byl 

učiněn velký pokrok v nabídce možností, jak aktivně trávit volný čas, přesto, jak je patrné např. 

z analýzy konkurence, počet možností aktivního trávení volného času je pro obyvatele různých 

městských částí Ostravy velice rozdílná. Režim socialismu budoval přístup k volno-časovým 

aktivitám v jiném duchu, k čemuž byla využívána dnes již bohužel v drtivé většině případů 

nepoužitelná zařízení. I proto je budování dostatečně široké nabídky v post-socialistickém prostředí 

našeho státu nelehkým a dlouhodobým úkolem. V této práci jsem provedl výzkum trendů a jednotlivé 

analýzy, které mají za úkol zmapovat současnou situaci, potvrdit či vyvrátit navrhované možnosti a 

případně nastínit příležitosti. Z výzkumu vyplývá, že vnímání aktivního trávení volného času jako 

formu relaxace, se stává trendem, který by se postupně měl pozitivně projevit na sociálně-kulturních 

vlastnostech společnosti. Vytvořit pro tento trend dostatek možností, je tak nezbytnou nutností 

realizace společenské politiky tohoto sektoru.  
 

Také přístup nejmladších generací k trávení volného času se pod vlivem médií a vývoje 

společnosti značně změnil. Vývoj techniky a možnosti informačních médií k sobě velkou část 

společnosti mladých uvázaly pevným poutem. Sdružení, která organizovala pravidelná setkávání dětí 

a mládeže ve formě oddílů, zájmových kroužků a podobných seskupení již dlouhodobě hlásí odliv 

členů. Vytíženost rodičů a volnomyšlenkářství pak nechává děti a mládež organizovat si volný čas 

podle sebe, což jak dnes již dobře víme, vede k hlubokým sociálním problémům. Začlenit děti a 

mladé lidi do sportovních týmů a kolektivů a nechat je vytvořit si pevné sociální vazby a naučit se 

chování v tomto prostředí je velkým předsevzetím a cílem nejen projektu zařízení pro sport a volný 

čas, ale celé sociální politiky.  
 

2.3.5 Technologické faktory 
 

Zahrnují všechny hlavní změny v surovinách, výrobcích a výrobních postupech. Tyto změny 

mohou ovlivňovat celý projekt, od realizace až po běžný provoz. Nové technologické postupy a 

materiál použitý při stavbě by měl představovat zkvalitnění. Vzhledem k použití takovýchto možností 

lze předpokládat změnu v rozpočtu. Těžko odhadovat, zda se bude jednat ušetření finančních 

prostředků, či naopak. Použití moderních technologií  a materiálů by mělo zajistit funkčně dokonalé 

propojení komplexu, dlouhou životnost, bezbariérovost a úsporu energií. Centrální počítačová síť 



 

zajišťující bezproblémový chod zařízení musí být dokonale zabezpečena proti vnějším útokům. 

Multifunkční hala, jako místo konání koncertů a jiných sportovních, kulturních a společenských akcí 

musí splňovat nejvyšší nároky na variabilitu a vybavenost. Ozvučení, dokonalost inženýrských sítí a 

další nezbytné vybavení je základem pro úspěšné pořádání akcí.  
 

Vývoj nových materiálů a výrobních postupů neustále působí na jednotlivá sportovní odvětví. 

V závislosti na finanční náročnosti následování těchto trendů jsou stále větší nároky kladeny na 

neustálé zrychlování, zvyšování výkonnosti a výsledky sportovců. 
 

  Moderní technologie ovšem budou působit na návštěvníky zařízení pro sport a volný čas i 

jinak. Rezervovat si pronájem nebo vstupenku pomocí internetu na webových stránkách zařízení bude 

samozřejmostí, stejně jako zaplacení transakce přes internet platební kartou, přednabitou klubovou 

kartou nebo prostřednictvím platebního terminálu PayPal. Stejně tak si může zákazník dobíjet kredit 

na své klubové kartě. V hotelu obdržíte místo klíčů čipovou kartu, pomocí které budete mít přístup do 

pokoje a ke všem zaplaceným službám, bez nutnosti dalších formalit. Pro návštěvníky bude v celém 

komplexu volně k dispozici bezdrátové připojení k internetu, tzv. wifi zone. Pomocí klubových 

čipových karet s kreditem můžete využívat služeb sportovního centra, hotelu, platit v obchodě se 

sportovním vybavením, na baru a v restauraci. Zboží v obchodě se sportovním vybavením bude 

označeno a oceněno prostřednictvím čárových kódů, k evidenci a zúčtování jednotlivých položek pak 

využíván. stejně jako v restauraci, baru a hotelu specializovaný software.  
 

2.3.6 Přírodní faktory 
 

Nedostatek, nebo zhoršená přístupnost k řadě důležitých surovin jakými jsou např. ropa, uhlí 

atd., spolu se zvyšováním cen energií, negativně ovlivňují výrobní možnosti producentů zboží a 

služeb, jež budou důležité pro realizaci projektu a provoz zařízení pro sport a volný čas. To se 

zákonitě odrazí i na cenách nabízených služeb. Stejně negativně působí na výrobce přísnější kritéria, 

která musí splňovat v souvislosti s ochranou životního prostředí. Mezi omezení, kterými se bude 

muset vedení zařízení řídit, patří legislativní opatření, jako nakládání s odpady vzniklými činností 

komplexu apod.  

Ostravsko je dlouhodobě problémovou oblastí z hlediska životního prostředí. Zvýšené emise 

a vysoká hladina polétavého prachu nepříznivě působí na stav lidského organismu, především na jeho 

dýchací ústrojí. Proto aktivní pohyb ve vhodně klimatizovaném prostoru, kde je vzduch čištěn filtry, 

může být atraktivní i jako prevence nebo doplněk léčby  dýchacího ústrojí. O pozitivním dopadu 

aktivit na pohybový aparát a kardiovaskulární systém netřeba hovořit. 
 

Soulad s životním prostředím je další důležitou myšlenkou koncepce zařízení pro sport a 

volný čas. Při projektování, stavbě a následném provozu zařízení pro sport a volný čas bude kladen 

důraz na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Komplex bude postaven z materiálů, 

které svými vlastnostmi nijak nezatěžují lidský organismus a nemohou být škodlivé životnímu 

prostředí. Budou použity šetrné pracovní postupy, v maximální možné míře využíváno recyklovaných 

materiálů. Všechny složky zařízení pro sport a volný čas budou vystavěny jako nízko-energetické 

budovy, tak aby byla redukována následná spotřeba energií. Šetrné nakládání s vodou, energií a 

ostatními prostředky, tvoří spolu s tříděním odpadů podnikovou image.    



 

3 Teoretická východiska  

 

S postupným vývojem společnosti se mění i tržní prostředí, dávno už tedy neplatí, že pouze 

kvalita produktu rozhoduje o úspěchu. Výroba nebo prodej kvalitního produktu či služby nestáčí, je 

potřeba nahlížet na potřeby zákazníku, zjišťovat je a řídit se jimi. Teprve poté lze nabídnout to pravé, 

v pravý čas, na správném místě.  
 

3.1 Marketing a sportovní marketing 

 

„Marketing je proces slaďování podnikových zdrojů s potřebami trhu. Zabývá se 

dynamickými vztahy mezi podnikovými produkty a službami, potřebami a požadavky spotřebitelů a 

činností konkurence.“ 1  
 

V literatuře existuje mnoho definic marketingu. Například Kotler definuje marketing jako 

společenský a řídící proces, jednotlivci i skupiny jím získávají to, co potřebují. Využívají tvorbu, 

nabídku a směnu produktů s ostatními.  
 

 Definovat pojem “sportovní marketing” znamená postihnout v jednom oba komponenty, 

marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu. B.G.Pitts a D.K.Stotlar (1996) 

definují sportovní marketing jako „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, 

oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání 

zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy. 
 

Všechny marketingové aktivity se soustřeďují na poznávání a efektivní uspokojování potřeb 

zákazníků, nejen z hlediska zákazníka, ale i pro organizaci. Se vznikem a růstem terciárního sektoru 

nabývá na významu marketing služeb. Vstoupil do oblasti služeb, ale až v 80. letech.  
 

3.2 Marketing služeb 

 

,, Služby představují mimořádně širokou skupinu rozdílných ekonomických činností 

realizovaných rovněž v odlišných  podmínkách. Tyto aktivity zajišťují soukromé podnikatelské 

subjekty, stát i neziskové organizace.‘‘2 
 

3.2.1 Definice pojmu služba 

 

Ačkoli doposud nebyla vytvořena žádná konečná a jednoznačná formulace pojmu služba, 

autoři se shodují na této definici: 

 „Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je 

v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí, být spojena 

s hmotným produktem.“3 

                                                 
1  PAYNE, A. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 1996. Str. 31 
2  KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006. Str. 238 

 



 

Kotler rozlišil kategorie tržních nabídek služeb [7]: 

− Čisté hmotné zboží, nabídka je představována pouze hmotným produktem bez spojení se službou, 

− hmotný produkt s doprovodnou službou, které mají zvýšit přitažlivost zboží, nebo jde o 

technologicky složitější výrobky (prodej elektroniky), 

− hybrid, zboží a služba jsou zahrnuty ve stejném poměru, 

− hlavní služba s drobnými doprovodnými výrobky a službami, převládá služba doplněná o drobné 

zboží či doprovodnou službu (cestování letadlem první třídou), 

− čistá služba (oblast vzdělávání, poskytnutí možností volno-časových aktivit). 
 

Služby se mění v závislosti na mnoha faktorech, například zda uspokojují osobní nebo 

obchodní potřeby, jestli vyžadují fyzickou přítomnost zákazníka, zda provedení závisí na zařízeních, 

či na lidech ad. [10] 
 

3.2.2 Vlastnosti služeb 

 

Služby mají podle Janečkové4 následující čtyři základní vlastnosti: 
 

• Nehmotnost –vlastnost, od které se dále odvíjejí ostatní. Na rozdíl od výrobků si službu nelze 

před koupí prohlédnout  a vyzkoušet. Výsledkem je tak větší nejistota zákazníka při výběru a 

jeho snaha získat informace o zkušenostech a svědectvích ostatních. Nehmotnost způsobuje, 

že zákazník obtížně hodnotí konkurující si služby, obává se rizika při nákupu a jako základ 

pro hodnocení kvality služby používá cenu. 
 

� Neoddělitelnost – zatímco jednotlivé výrobky jsme schopni od sebe oddělit, služby jsou 

vytvářeny a spotřebovávány současně. Služba bývá často produkována v součinnosti se 

zákazníkem, který se tak stává součástí její produkce. Neoddělitelnost je tak příčinou, že 

zákazník je spolu-producentem a často se podílí na vytváření služby spolu s ostatními 

zákazníky. 
 

� Proměnlivost – služby jsou velmi proměnlivé, neboť závisí na tom kdy, kde a kdo je 

poskytuje. V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé, 

jejichž chování se vlivem mnoha faktorů často mění a nelze jej předvídat. Variabilita 

nabízených služeb zvyšuje význam postavení služeb a má důležitý vliv na 

konkurenceschopnost firmy. 
 

� Nemožnost vlastnit službu – nehmotnost vede k tomu, že služby nelze oproti výrobkům 

skladovat, uchovávat, či znovu prodávat. Zákazník si kupuje pouze právo užívání s časovým 

omezením. Špatné služby lze také reklamovat a požadovat za ně náhradu. Z těchto důvodů 

bývá pro jejich distribuci využíváno především přímých, či velmi krátkých distribučních 

kanálů. 

 

                                                                                                                                                       
3 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2000. Str. 12 
4 JANEČKOVÁ, L. a VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. Str. 132 



 

3.2.3 Marketingový mix ve službách 

 

V dnešní době pouhá výroba či prodej kvalitního výrobku nebo služby nestačí. Je nutno 

zabývat se potřebami zákazníků, tzn. zjistit je a v souladu s nimi nabídnout výrobky nebo služby na 

správném místě, ve správný čas, při správné ceně, správným zákazníkům a s odpovídající 

propagací.[4] To znamená pracovat s marketingovým mixem. 
 

,,Marketingový mix je soubor nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla 

marketingových cílů na cílovém trhu.“5  

 

Jednotlivé nástroje jsou přiřazeny do daných kategorií, které na počátku 60. let navrhl J. 

McCarthy  jako marketingový mix, jehož složkami jsou tzv. „4P“: Product (produkt), Price (cena), 

Place (místo), Promotion (propagace). 

Marketingový mix služeb Janečková rozšířila o další tři prvky, tak aby vyhovoval vytváření 

marketingových plánů i v oblasti služeb. Jde o tzv. ,,7P“, které kromě původních čtyř prvků obsahují 

dále [5]: 
 

− Physical evidence (materiální prostředí), 

− People (lidé) a  

− Processes (procesy).  

  

 Produkt 
 

Produkt je cokoli, co má schopnost uspokojit přání nebo hmotnou či nehmotnou potřebu 

druhých lidí. Pod pojem produkt lze zahrnout jak fyzické předměty a služby, tak také osoby, místa, 

organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další.  
 

Kotler rozlišil tři úrovně produktu [7]: 
 

1) První úroveň tvoří jádro produktu, užitná hodnota produktu,  

2) druhá úroveň (obal kolem jádra) je reálný produkt zahrnující značku, kvalitu, design, styl, 

obal, provedení, 

3) třetí úroveň (obal kolem reálného produktu) tvoří rozšířený produkt, který obsahuje 

všechny další služby (záruky, dodací podmínky, instalace aj.). 
 

Stejně jako fyzické produkty prochází i služby během svého životního cyklu různými 

fázemi : 
 

− Fáze vývoje produktu – nalezení a rozvinutí nápadu, 

− fáze zavádění – pomalý růst prodeje, nízký zisk, 

− fáze růstu – úspěch produktu přináší růst, rychle se zvyšují tržby a zisk, 

− fáze zralosti – zpomalení růstu tempa prodeje, zisk začíná klesat, 

− fáze poklesu – tržby a zisky klesají, produkt se stahuje. 

                                                 
5 KOTLER, PH. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001. Str. 32 



 

Životní cykly mohou mít různě dlouhé časové trvání, produkty nemusí také projít všemi 

čtyřmi fázemi. Životní cyklus produktů lze obnovit nebo posunout výše obnoveným uvedením 

výrobku na trh, jeho inovací nebo uvedením na nové trhy. 
 

Cena 

Cena představuje peněžní částku požadovanou za produkt, je jediným prvkem 

marketingového mixu, který vytváří firmě příjmy. Na utváření ceny se podílí řada činitelů: náklady, 

konkurence, zákazník, cíle organizace, cíle cenové politiky, zákony a předpisy, distribuční kanály. 
 

,,Cena musí být stanovena především tak, aby umožňovala podniku realizovat určitý zisk, 

ale zároveň byla co nejpřijatelnější pro zákazníka. Cena funguje především jako nástroj 

konkurence.“6  
 

Při přílišném používání cenových nástrojů si zákazník časem navykne na slevy a může se 

z něj stát kupující podle cen, nikoliv podle značky. Snížení ceny sice přiláká zákazníka, současně 

však sníží marži a zisk.[9] 
 

Místo (Distribuce) 
 

Představuje cesty, kterými je zboží distribuováno od výrobce ke kupujícímu, mohou být v 

závislosti na počtu mezičlánků přímé nebo nepřímé. Přání a potřeby zákazníků, ale také charakter, 

vlastnosti a image výrobku ovlivňují rozhodnutí o distribuční cestě. [11] 
 

Komunikace (Propagace) 
 

V marketingu je velmi důležité představení produktu zákazníkům. Formou propagace se 

společnost snaží přesvědčit potenciální zákazníky o výhodách nákupu nebo používání jejich  výrobků 

či služeb a tím posílit prodej a image společnosti. Marketingová komunikace tvoří základní 

východisko pro tuto diplomovou práci. 
 

Lidé 

Při poskytování služeb dochází k častému kontaktu zákazníka s poskytovatelem. Úspěch 

tedy do značné míry závisí na výběru, vzdělávání a motivaci zaměstnanců, jejich vystupování a 

postoje, stanovení určitých pravidel chování zákazníků. [5]  
 

Účast lidského faktoru při nabídce služeb má 3 základní formy [5]: 
 

• Účast zaměstnanců organizace na výrobě a poskytování služby: 

− přímá účast - zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se zákazníkem (kontaktní 

personál), 

− nepřímá účast - zaměstnanci zpravidla nejsou v přímém kontaktu se zákazníky a 

vystupují v roli ovlivňovatelů (management společnosti, který svým rozhodováním 

výrazně ovlivňuje produkci služeb), v roli pomocného personálu, který napomáhá 

produkci služby (pracovníci funkčních útvarů),  

                                                 
6  SVOBODOVÁ, H. a kol. Základy marketingu II. Ostrava: VŠB-TUO, 1998, Str. 2 



 

• účast zákazníka jako spoluproducenta služby,  

• účast referenčního trhu (rodina zákazníků, přátelé, známí). 
 

Zaměstnanci při poskytování služeb vystupují dle Kincla7 v různých rolích. 
 

• Kontaktní pracovníci – jsou ve velmi častém styku se zákazníky a významně se podílejí na 

marketingových činnostech. Ovlivňují nabídku pro zákazníka a udržují s ním dlouhodobý 

vztah. 

• Obsluhující pracovníci – tito zaměstnanci se přímo nepodílejí na marketingových aktivitách, 

ale dostávají se do častého kontaktu se zákazníkem. 

• Koncepční pracovníci – přicházejí do kontaktu se zákazníkem velmi zřídka. Podílejí se 

z velké části na nových podnikových strategiích a ovlivňování marketingového mixu. 

• Podpůrní pracovníci – zajišťují podpůrné funkce. Nemají pravidelný kontakt se zákazníky a 

nepodílejí se na běžných marketingových činnostech firmy. 
 

Materiální prost ředí 
 

Nehmotná povaha služeb způsobuje, že zákazník nedokáže posoudit úroveň služby dříve, 

než ji spotřebuje. To samozřejmě stěžuje rozhodování mezi konkurenty a zvyšuje riziko při nákupu 

služeb. Materiálním prostředím lze službu částečně zhmotnit a tím ji přiblížit zákazníkovi. Zhmotnění 

může být tvořeno budovou či kanceláří, ve které je služba poskytována, jejím zařízením, rozvržením 

prostoru, osvětlením a barvami, informačními materiály. [5]  

 

Procesy 
 

Procesy poskytování služeb ovlivňují spoluúčast zákazníka na vytváření služby a její 

pomíjivost. Sledování a analýzy procesů zefektivňují produkci služby. Je proto nutné analyzovat 

procesy při poskytování služeb, vytvářet modely, klasifikovat je a zjednodušovat jednotlivé kroky. [5] 

 

3.3 Marketingová komunikace 

 

V posledním období  masivně vzrostl význam marketingové komunikace a s tím spojených 

prostředků. Komplexně lze říci, že se stoupajícím významem se vyvinuly jednotlivé složky 

komunikace. Drtivá většina společností si v současnosti neklade otázku, zda komunikovat či nikoliv, 

ale spíše co říci, jakým způsobem, komu a jak často. Komunikace stále obtížnější, se přibývá počet 

společností, které se snaží zaujmout roztříštěnou pozornost spotřebitelů. [9] 
 

Hlavní cíle marketingové komunikace jsou [6]: 

− Poskytovat zákazníkům informace o produktech a společnosti, 

− stimulovat poptávku po produktu, 

− podněcovat zájem o produkty firmy či o samotný podnik, 
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− vyzdvihovat užitek a konkurenční výhody produktu, 

− informovat o doprovodných službách, inovacích, akcích, jichž se podnik účastní, atd. 
 

,,Propagace zvyšuje významnost služeb a může též přispět k jejich hmatatelnosti. Tím 

napomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku služeb.“ 8 

 

3.3.1   Vytváření marketingové komunikace 

 

Při vytváření marketingové komunikace a propagace závisí její účinnost na správném postupu, 

přičemž celý proces tvorby a realizace komunikační strategie lze rozdělit do následujících osmi kroků 

[7]: 
        Obr. 3.1: Kroky při vytváření účinné komunikace 

 
              (Zdroj: Kotler, P. a Keller, K.L., Marketing Management, 2007, str. 579) 

 

1) Identifikace cílových zákazníků   

Pouze s jasnou představou o cílové veřejnosti, tedy o potenciálních zákaznících, může celý 

proces začít. Cílová veřejnost má rozhodující vliv na počínání komunikátora (co má říci, jak a 

komu).[7] 

2) Určení cílů komunikace 

Komunikační cíle jsou vždy podřízeny cílům marketingovým. Marketingová komunikace, 

jako speciální nástroj marketingového mixu, přebírá pouze komunikační úkoly.[12] 

3) Navržení komunikace 

 

Pro dosažení požadované odezvy, musí být vyřešeno: co říct (strategie sdělení), jak to říct 

(kreativní strategie) a kdo by to měl říct (zdroj sdělení).  

• Strategie sdělení:   

Podle J. Maloneyho  kupující očekávají od výrobků jeden ze čtyř typů odměny, a to sice racionální, 

smyslovou, společenskou nebo uspokojení ega. Kupující si mohou vizualizovat tyto odměny pomocí 
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zkušeností s výsledky použití výrobku, zkušeností s používáním výrobku nebo náhodných zkušeností 

s používáním. Spojíme-li čtyři typy odměn se třemi typy zkušeností, dostaneme 12 typů sdělení.“9   

• Kreativní strategie: 

O účinnosti komunikace rozhoduje obsah sdělení a způsob jeho vyjádření. Marketéři vloží 

poselství do specifické komunikace. Ta buď obsahuje informativní nebo transformační výzvy.  
 

Informativní výzva referuje o vlastnostech nebo výhodách výrobku či služby. Důraz je zde kladen na 

řešení problému, přičemž převládá logika a rozum. Součástí výzvy je předvádění výrobku, včetně 

jeho srovnání se svědectvím neznámých, nebo naopak slavných schvalovatelů.  
 

Transformační výzva staví na výhodě nebo na image nespojenými s výrobkem. Zpravidla zobrazuje, 

jaká skupina lidí užívá značku, nebo jaké zážitky užívání značky navozuje. Motivace k nákupu je 

podpořena snahou o vzbuzení emocí. Často jsou používány pozitivní emocionální výzvy (humor, 

láska, hrdost, radost). Motivační prostředky (označované také „borrowed interest“), jsou hojně 

využívány k získání zájmu ze strany spotřebitelů. Proto mnohá sdělení pracují s malými dětmi a 

štěňaty nebo obsahují značný erotický náboj. 

Dle Kotlera však mohou být tyto taktiky k získání pozornosti: „ Až příliš účinné a zastíní tak tvrzení o 

značce nebo výrobku. Z toho plyne, že jedním z problémů, jak dosáhnout nejlepší kreativní strategie, 

je „proniknout změtí“, získat pozornost spotřebitelů, a přitom stále být schopen předat zamýšlené 

sdělení.“10 
 

• Zdroj sdělení:  

Do komunikace bývají často zapojeni známí nebo neznámí lidé. Sdělení předávaná 

atraktivními nebo populárními zdroji totiž dokáží získat větší pozornost, respektive vybavení si 

výrobku nebo služby. Naopak jiné komunikaci používají zdroje mimo samotnou společnost. 

4) Výběr kanálů 

S tím, jak se komunikační kanály stávají stále více fragmentovanými a přeplněnými, stává se i výběr 

kanálů pro přenos sdělení stále obtížnějším. Rozlišujeme osobní a neosobní komunikační kanály.  

• Kanály osobní komunikace: 

Zahrnují dvě (nebo více) osoby komunikující tváří v tvář (přednáška, telefon, e-mail). 

Účinnost těchto kanálů spočívá v individualizované prezentaci a okamžité zpětné vazbě.  
 

Nejčastěji se člení na:  

- Podpůrné (zákazníci na cílovém trhu jsou kontaktováni prodejci) 

- Odborné (cílové skupině zákazníků jsou sděleny názory nezávislých expertů) 

- Sociální (rodinní příslušníci, známí, příbuzní, sousedé) 
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S problematikou kanálů osobní komunikace je úzce spojen i termín word of mouth (ústní 

doporučení), pracující s předpokladem, že zprávy o dobrých společnostech se šíří rychle, ale zprávy o 

špatných společnostech ještě rychleji.  

• Kanály neosobní komunikace: 

Jsou zaměřené na více než jednu osobu a patří k nim média, podpora prodeje, události a 

zážitky a také publicita.  
 

Média lze dále dělit na tisková (noviny, časopisy, poštovní zásilky), audiovizuální (rozhlas, televize), 

elektronická (CD-ROM, DVD, webové stránky, audio nahrávky) a na prostředky vystavení (plakáty, 

billboardy, světelné reklamy).  
 

Podpora prodeje představuje spotřebitelské akce (vzorky, kupony, prémie), obchodní akce (příspěvky 

na reklamu a vystavení) a firemní akce, včetně motivace prodejní síly (soutěže pro obchodní 

zástupce). 
 

Události a zážitky (sportovní akce, kulturní a zábavní akce) 
 

Public relations jsou namířena interně na zaměstnance společnosti nebo externě na spotřebitele, jiné 

firmy, vládu a média.  
 

5) Sestavení rozpočtu marketingové komunikace 
 

Stěžejním, ale zároveň jedním z nejobtížnějších, je rozhodnutí o tom, kolik prostředků 

vydávat na komunikaci. J. Wanamaker, majitel mnoha obchodních domů, kdysi řekl:  

„ Vím, že polovina mých výdajů na reklamu je vyhozená z okna, ale bohužel nevím která.“11 

Společnosti se o výši komunikačního rozpočtu rozhodují na základě následujících metod:  

• Metoda přijatelného rozpočtu: 

Společnost stanovuje komunikační rozpočet podle toho, co si může dovolit nebo co je pro ni 

přijatelné. U této metody dochází k přehlížení úlohy komunikace coby investice a také jejího 

bezprostředního účinku na prodeje. 

• Metoda procenta obratu: 

Společnost vydává na komunikaci určité procento obratu (současného nebo předpokládaného) 

nebo prodejní ceny. Výdaje se tedy liší podle toho, co si může společnost dovolit. Ani tato metoda 

není bezchybná, neboť pohlíží na obrat nikoliv jako na výsledek komunikace, ale naopak jako na 

determinant výše výdajů na ni. 

• Metoda shody s konkurencí: 

Společnost se snaží získat stejný prostor v médiích jako konkurenti. S tímto záměrem je 

sestaven rozpočet na komunikaci. Společnost se totiž nesprávně domnívá, že model používaný 

konkurenty je prověřený, tudíž vhodný. Společnost také často spekuluje s faktem, že udržování shody 

s konkurencí zabrání komunikačním válkám. 
                                                 
11 KOTLER, PH. a KELLER, K.L., Marketing Management, 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. Str. 476. 



 

• Metoda cíle a jeho dosažení: 

Nejprve jsou definovány specifické cíle, dále určeny úkoly nezbytné k dosažení těchto cílů a 

následně jsou odhadnuty potřebné náklady. Souhrn těchto nákladů tvoří návrh komunikačního 

rozpočtu.  

6) Rozhodnutí o mediálním mixu 

Po stanovení rozpočtu na marketingovou komunikaci jej společnost musí vhodným způsobem 

alokovat mezi jednotlivé nástroje propagace. Skladbu komunikačního mixu ovlivňují: etapa životního 

cyklu výrobku, etapa připravenosti zákazníka ke koupi, postavení firmy na trhu, typ trhu a typ 

zvolené marketingové strategie. 

7) Vyhodnocení výsledků 

Skutečnost, že je třeba účinnost marketingové komunikace po jejím ukončení měřit, si 

uvědomují nejen pracovníci marketingu, ale i nejrůznější reklamní agentury. V zásadě rozlišujeme 

dvě dimenze řešení: 

• Měření prodejního úspěchu propagační akce, nebo-li test přímých prodejních výsledků. 

V praxi je tento způsob velmi problematický. 

• Měření komunikačního efektu – měření stupně známosti, znovupoznávací test, vzpomínkový 

test, analýza image. [7] 

8) Řízení integrované marketingové komunikace 

Proces marketingové komunikace si pro svou složitost a důležitost vyžaduje řízení a 

koordinaci. Rozsah komunikačních nástrojů, zpráv a posluchačů, předpokládá od společností 

zavedení programu integrované marketingové komunikace (IMC).  

 

Různé definice obsahují stejnou myšlenku: komunikační nástroje, které na sobě byly tradičně 

vzájemně nezávislé, jsou nyní kombinovány tak, aby bylo dosaženo synergického efektu a 

komunikace se stala homogenní.[9]  
 

3.3.2 Komunikační strategie 

 

Obecně komunikace využívá dvou základních strategií [3]: 

• Strategie tlaku (push-strategie) – produkt je protlačen distribučními kanály ke konečnému 

zákazníkovi. Tato strategie je založena hlavně na osobním prodeji a na podpoře prodeje. 

Prodejce je výrobcem přesvědčen o výhodnosti produktu. Ten následně v tomto smyslu 

působí na zákazníky. V praxi se tato strategie týká spíše velkých, na trhu zavedených a 

kapitálově silných, často nadnárodních firem. 

Obr. 3.2: Schéma push-strategie 

 
(Zdroj: Foret, M. Marketingová komunikace, 2003, str. 172) 



 

• Strategie tahu (pull-strategie) – nejprve je vzbuzen zájem zákazníků, který vyvolá poptávku 

po přitažlivém produktu. Využívána je především reklama a publicita ve sdělovacích 

prostředcích. Tato média způsobí zájem a žádost zákazníků, kteří po té poptávají produkt u 

maloobchodníků. Ti požadavky zákazníků přenášejí na velkoobchodníky, či dokonce přímo 

až na samotné výrobce.  

Obr. 3.3: Schéma pull-strategie 

 
(Zdroj: Foret, M. Marketingová komunikace, 2003, str. 172) 

 

3.3.3 Nástroje marketingové komunikace 

 

Jelikož reklama je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu, bývá často mylně 

považována za synonymum marketingové komunikace. Vedle reklamy ovšem existuje celá řada 

komunikačních nástrojů, jako : public relations, sponzorování, podpora prodeje, přímý marketing, 

prodejní místa, výstavy a veletrhy, osobní prodej a interaktivní marketing. 
 

Komunikační mix se opírá především o čtyři hlavní nástroje, a to reklamu, osobní prodej, 

podporu prodeje a PR. Pro potřeby sportovního, potažmo volno-časového prostředí přidávám ještě 

sponzoring. 

Ze všech nástrojů komunikačního mixu lze tvrdit, že pouze osobní prodej patří do tzv. osobní 

komunikace. Zbylé nástroje náleží k masové komunikaci. Oba typy spolu nesou jak pozitiva, tak i 

negativa, proto nelze určit který typ komunikace je lepší. 
 

Osobní komunikace pracuje s interaktivními postupy a je přímá, poskytuje individuální přístup 

a tedy i efektivnější dopad. Je ovšem velice náročná na investice, které tečou především do oblastí 

řízení vztahů se zákazníky a do pečlivé práce se získanými informacemi. Náročná je i samotná 

interakce, a to nejen na čas, ale i na zdroje. 
 

Proto se potřeba masové komunikace i nadále jeví jako nenahraditelná a rozhodně ji nelze 

opomíjet. Pouze alternativy, které jsou kombinací obou typů, umožňují společnostem účinné masové 

oslovení zákazníků, aniž by došlo ke zruinování marketingových rozpočtů.    

 

3.3.3.1  Reklama 

 

Reklamou je jakákoliv placená forma neosobní komunikace firem, neziskových organizací a 

jednotlivců.  Tyto subjekty jsou v daném reklamním sdělení určitým způsobem rozpoznatelné, 

přičemž jejich záměrem je (prostřednictvím různých médií) informovat nebo přesvědčovat osoby, 

které náleží do specifické části veřejnosti.[9] 

 



 

Foret ji definuje takto: "Reklama má mnoho forem a způsobů použití – propaguje určitý 

konkrétní produkt, stejně jako dlouhodobou představu (image), již si mají o firmě vytvořit klíčové 

segmenty veřejnosti. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže oslovit široký 

okruh veřejnosti, zároveň však díky neosobnosti je méně přesvědčivá. Je pouze jednosměrnou formou 

komunikace a může být velice nákladná.“12 

 

Kvůli mnoha formám a využitím reklamy je obtížné generalizovat. Přesto však je možno 

zaregistrovat následující vlastnosti [7]: 

• Pronikavost – Prodejce může reklamní sdělení opakovat mnohokrát, zatímco kupující může 

srovnávat sdělení různých konkurentů. Reklama ve velkém měřítku může pozitivně referovat 

o velikosti, síle a úspěchu společnosti. 

• Zesílená působivost – Rafinovanou volbou slov, zvuku a barvy může dojít k dramatizaci 

společnosti a jejích výrobků či služeb. 

•  Neosobnost – Reklama se spíše podobá monologu před spotřebiteli než společnému dialogu. 

Spotřebitelé necítí povinnost věnovat reklamě pozornost.  

 

Základní cíle reklamy lze vymezit jako [3]: 

• Informativní – reklama informuje o novém produktu a o jeho vlastnostech. Tato reklama 

vzbuzuje zájem a poptávku (pull-strategie). 

• Přesvědčovací – cílem je přesvědčit zákazníka v období zvýšeného konkurenčního tlaku ke 

koupi našeho produktu (push-strategie). Někdy má tato reklama podobu reklamy srovnávací 

(porovnává náš produkt s jiným nebo s jinými). 

• Připomínací – zachovává produkt a značku v povědomí zákazníků (například před novou 

sezonou). 

Reklamní sdělení a jeho šíření je spojeno s mediální strategií. Výběr médií ovlivňují jednak 

informace o rozsahu a dostupnosti našich adresátů, ale také cena za zveřejnění reklamního sdělení. Ta 

totiž limituje frekvenci, s jakou můžeme na adresáty působit. Obojí se pak promítne do konečného 

výběru sdělovacích prostředků, případně do jejich optimální kombinace. 

V podstatě lze všechny postupy nasazování reklamy v médiích zobecnit do následujících 

kategorií [3]: 

• Soustavné – příkladem může být situace, kdy je reklama společnosti komunikována 

v médiích rovnoměrně po celý rok ve stejném rozsahu a intenzitě (frekvenci).  

• Pulzující – během roku jsou střídány intervaly, ve kterých je reklama společnosti nasazována 

hojně, s intervaly, ve kterých je nasazována zřídka nebo je úplně vynechána.  

• Nárazová – reklama je komunikována pouze ojediněle a po kratší dobu. Její intenzita je ale 

značná.  

                                                 
12 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. Str.58 



 

Sportovní reklama 
 

 Pojem sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, jednak jde o 

reklamu, která využívá specifických médií v oblasti sportu.[13]Podle jejich využití rozlišuje 

Čáslavová tyto druhy sportovní reklamy: 

• Reklama na dresech a sportovních oděvech 

• Reklama na startovních číslech 

• Reklama na mantinelu, pásu, hrazení                 

• Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

• Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

• Reklama na plakátech a vstupenkách 
 

3.3.3.2 Osobní prodej 

 
 

Osobní prodej lze označit jako dvoustrannou komunikaci „tváří v tvář“, která poskytuje 

informace, předvádí, udržuje či vytváří dlouhodobé vztahy nebo přesvědčuje určité osoby – 

příslušníky specifické části veřejnosti. Zákazník je tedy ovlivňován prostřednictvím osobního 

kontaktu.[9] 

Foret pohlíží na osobní prodej jako na velice efektivní nástroj komunikace především 

v situaci, kdy je třeba měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. To je umožněno osobním 

kontaktem a tedy rychlou odezvou. 
 

V závislosti na cílových skupinách můžeme rozlišit několik typů osobního prodeje [9]: 

• Obchodní prodej – jde o prodej produktů především hypermarketům, kde vyjednávací pozice 

významných společností vůči obchodníkům je silná, naopak prodejci méně známých značek 

mají pozici obtížnější. 

• Misionářský prodej – je informování a přesvědčování nikoli přímých zákazníků, ale 

zákazníků přímých zákazníků (například ve farmaceutickém sektoru).  

• Maloobchodní prodej – je založen na přímém kontaktu se zákazníky. Prodejce zpravidla 

reaguje na přání nebo požadavek, s kterým zákazník přichází. 

• Business-to-business (prodej mezi podniky) – průmyslový prodej, zaměřuje se na 

komponenty, polotovary nebo hotové výrobky a služby pro jiný podnik.  

• Profesionální prodej – vlivné osoby, navrhovatelé nebo organizátoři jsou přesvědčování 

k začlenění určitých produktů do jejich plánů a nabídek.  

 

3.3.3.3 Podpora prodeje 

 
 

Jde o  komunikační akci, která má povzbudit současné zákazníky k dodatečným nákupům a 

také přilákat prostřednictvím krátkodobých výhod zákazníky nové. Charakteristickou vlastností 



 

podpory prodeje je její časová a prostorová omezenost a dále podnícení k okamžité nákupní reakci. 

[9] 

Běžně jsou využívány dvě formy podpory [3]: 

• Přímá – podpora je poskytnuta okamžitě po splnění určitého kritéria (například při 

požadované velikosti nákupu daného produktu, získá zákazník určitou odměnu).  

• Nepřímá – zákazník má nárok na odměnu až po předložení daného množství „kontrolních 

dokladů“, které musel nejprve nasbírat. Zpravidla se jedná o speciální známky, razítka na 

kartu, ale také části obalů (víčka, kupony, etikety) apod. 

 

Rozlišujeme tři kategorie podpor [9]: 

• finanční pobídky – snížení ceny zboží, vrácení peněz, extra objem, spořící karty atd., 

• možnost vyhrát cenu – soutěže, kvízy, loterie, 

• podpora produktu – vzorky, bez poštovného, prémie, karty, známky. 

Obchodní podpory má zpravidla podobu dočasné slevy, slevy spojené s objemem, obchodní 

výhody nebo výhody při společné reklamě. Jejím účelem je přimět zástupce obchodu, aby poskytl 

produktům společnosti větší prostor pro již existující či nový produkt.  
 

Podpora prodeje je obvykle využívána s osobním prodejem či reklamou. Mezi hlavní 

rozhodnutí v podpoře prodeje patří [7]: 

• Stanovení cílů – v závislosti na cílovém trhu se konkrétní cíle podpory liší. Je možné je 

vnímat z hlediska spotřebitele, maloobchodníků a z hlediska prodejních sil. 

• Výběr vhodných nástrojů – při výběru je nutno pamatovat na druh trhu, výše zmíněné cíle, 

konkurenci a samozřejmě i na nákladovou efektivnost jednotlivých nástrojů. 

• Zpracování programu – je vytvořen mix několika komunikačních médií, stanovena motivační 

prémie, podmínky účasti v programu, doba trvání a načasování propagace. 

• Testování programů – ověřuje se, zda jsou zvolené nástroje vhodné, motivace dostatečná a 

zda je způsob prezentace účinný. 

• Realizace a kontrola programů 

• Hodnocení výsledků podpory prodeje – ke zhodnocení efektivnosti podpory prodeje se 

používají údaje o prodeji, průzkum mínění zákazníků a experiment. 

O podpoře prodeje, lze z výše uvedeného, hovořit jako o podněcování, usnadňování, 

povzbuzování či dokonce nadbíhání a zavazování si zákazníka, vedoucího obchodu i jeho personálu.  
 

3.3.3.4 Public relations 

 
 

Public relations (dále jen PR) neboli vztahy s veřejností představují plánovitou a 

systematickou činnost. Cílem je vytvářet řízenou reputaci společnosti, upevňovat důvěru, dobrou 



 

pověst,  kredit a důvěryhodnost, vytvářet dobré vztahy s klíčovými a důležitými skupinami veřejnosti. 

Provázanost firemní reputace a marketingu vyjadřuje domněnka většiny lidí, že firma mající dobrou 

reputaci má také nejlepší produkt. 
 

Veřejností se v tomto případě rozumí ,,…jakákoliv skupina, která má zájem o firmu nebo 

ovlivňuje schopnosti firmy dosáhnout stanovených cílů.“ 13 
 

Klíčové skupiny PR tvoří.: 

− vlastní zaměstnanci organizace, 

− majitelé, akcionáři, management, 

− dodavatelé, odběratelé, prostředníci, zákazníci, 

− finanční skupiny, především investoři, 

− sdělovací prostředky, 

− místní obyvatelstvo, místní představitelé, zastupitelské orgány a úřady. 
 

Nástroji PR mohou být aktivní publicita (tiskové zprávy a konference, interview ve 

sdělovacích prostředcích), organizování událostí (předvedení nového produktu, výročí založení 

podniku), sponzorování kulturních, politických nebo sportovních akcí. [3] 

 

PR, stejně jako zbylé nástroje komunikačního mixu, mají své silné a slabé stránky [9]: 

• Silné stránky – větší objektivita, nákladová nenáročnost (mediální pokrytí je zpravidla 

bezplatné), flexibilní sdělení, krizový management, zasažení i obtížně dosažitelného publika, 

pozitivní prezentace společnosti 

• Slabé stránky – obtížnost měření efektivity, nedostatečná kontrola, novináři kontrolují vstupy. 

[9] 

PR v rámci komunikace fungují i jako předvoj reklamy, neboť se snaží o naladění veřejnosti 

na její pozitivní přijetí (vytvářením kladných vztahů s veřejností a se zákazníky). Negativní mínění o 

naší firmě či našich produktech totiž vyvolává záporný přístup i k naší reklamě. Naopak na dobrých 

vztazích může následná reklama jen získat a dále stavět.[3] 
 

Informace určené k publikování ve sdělovacích prostředcích by měly respektovat pravidlo 

5W, což znamená [3]: 

• Who (kdo) – tedy původce sdělení, např. firma AB nebo osoba XY. 

• What (co) – co je obsahem sdělení, co je připraveno (např.: nová provozovna).  

• Where (kde) – určení místa, kde se událost odehrála nebo se teprve připravuje. 

• When (kdy) – přesné uvedení doby (hodiny a dne). 

• Why (proč) – o jakou událost jde, její smysl a cíl, jaký je program, co bude k vidění. 

                                                 
13 KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001. Str. 598 



 

Sponzoring 
 

Nigel Pope ve svém článku ´Overview of Current Sponsorship Thougt´ uvádí definici: 

“Sponzoring je poskytováním zdrojů (např. peněz, služeb, vybavení) organizací (sponzorem) přímo 

jedincům, kolektivům nebo orgánům (sponzorovaným) za účelem umožnění sponzorovanému 

provozovat něakou aktivitu, výměnou za prospěch, který koresponduje s podnikovými, 

marketingovými a mediálními cíli sponzora definovaným v jeho komunikační strategii.” Danými cíli 

mohou být : 

• dát najevo dobré “občanské vystupování” 

• projevení zájmu o společnost 

• zviditelnění produktů 

• vytvoření příznivé publicity a zvýšení zájmu médií 
 

 McCook, Turco a Riley z Illinois State University ve studii A Look At The Corporate 

Sponsorship Making Process uvádějí, že: “Zvýšená konkurence donutila firmy hledat způsoby jak 

odlišit jejich zboží a služby od rostoucího množství konkurenčních produktů propagovaných na trhu.”  

Zde je nasnadě uvést faktory ovlivňují společenský, politický a ekonomický význam sportu [17]: 
 

1. Různorodost a šíře populace věnující se sportu a pohybovým aktivitám  

2. Zvyšování množství volného času 

3. Zvyšování povědomí o sportu jako součásti zdravého životního stylu 

4. Nárůst konkurence u zařízení nabízejících tytéž nebo podobné pohybové aktivity 

5. Nárůst nových technologií výroby zboží souvisejících se sportem  

6. Nárůst významu služby jako sportovního produktu 

7. Nárůst marketingu ve sportu 

8. Rozvoj sportovní reklamy 

9. Nárůst zájmu masmédií o sport 

10. Nárůst počtu sportovních časopisů 

11. Nárůst možností vzdělávání ve sportu 
 

 Z výše uvedeného lze s jistotou tvrdit, že sponzoring, především v oblasti sportu jednoznačně 

patří do PR. 
 

3.3.3.5 Direct marketing 
 

,,Přímý marketing je přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím.“14 
 

Jde o rychlejší, osobnější  a přesnější oslovení cílové skupiny. Je zde možnost měřitelnosti 

úspěšnosti prodeje a reakcí zákazníků. V poslední době se přímý marketing zaměřil hlavně na 

budování dlouhodobých vztahů a zvyšování loajality zákazníků. [9] 
 

Mezi nástroje direct marketingu patří: direct mail, telemarketing, nákupy prostřednictvím 

počítačů, katalogový prodej, televizní, rozhlasový či tiskový marketing s přímou odezvou atd. 

                                                 
14 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2000. Str.135 



 

V současnosti direct marketing staví na komplexních informačních databázích (osobní údaje, 

záznamy předchozích nákupů, reakce na zaslané nabídky či na propagační aktivity). Jedná se pak o 

tzv. databázový marketing, na němž je založen dlouhodobý vztah se zákazníkem a oboustranná 

komunikace.[3] 

Mezi výhody direct marketingu patří [3]: 

• zacílenost na jasně vymezený a smysluplný segment, 

• efektivně zacílená a oboustranná komunikace (umožňuje osobní vztah se zákazníkem), 

• možnost kontrolovatelné, měřitelné reakce na naši nabídku, 

• operativnost realizované komunikace, 

• názornost předvedení produktu, 

• dlouhodobost využívání (dlouhodobé užívání přináší lepší a bohatší informace). 

 

Direct marketing lze členit na adresný a neadresný. Adresný se vyznačuje přesnější tvorbou a 

zasíláním sdělení – konkrétnímu adresátovi přímo na jméno. Neadresný způsob direct marketingu 

reprezentují například letáky a tiskoviny doručované zdarma do poštovních schránek nebo rozdávané 

na frekventovaných místech.[3] 
 

Direct marketing, ať již ve své adresné či neadresné podobě, může být pro své adresáty i 

nepříjemný. Velmi často budí dojem zbytečného plýtvání materiálem a námahou.[3] 
 

3.3.3.6 Internet 
 

 „ Poměrně novým a velice perspektivním prostředkem elektronické podoby marketingové 

komunikace, je Internet.“ 15 
 

Z pohledu firem a podniků je možné rozdělit využití Internetu především na relativně 

nezávislé aktivity [7]: 

• Orientované na propagaci (publikování informací, elektronická reklama, PR) 

• Orientované na prodej (elektronický prodej, internetový obchod) 

• Orientované na podporu činnosti (intranetové/extranetové informační systémy) 

 

Jednotlivé aktivity jsou zajištěny a podpořeny nástroji umožňujícími jejich rozvoj. Jde 

především o [3]: 

� Webové stránky – jsou základem webových prezentací, e-commerce i webových 

informačních systémů. 

                                                 
15 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. Str.161 

 



 

� Reklamní prostředky a metody – dokáží upoutat pozornost potenciálního zákazníka a přivést 

jej tak k webové prezentaci společnosti či k elektronickému obchodu (bannerová reklama, 

emailing, atd.). 

� Internetové komunikační nástroje – jsou moderním způsobem komunikace mezi zákazníky, 

firmou, dodavateli, veřejností a také veřejnou správou. 

Internetová reklama , coby neodmyslitelná součást marketingového mixu, je většinou 

ztotožňována s bannery, ač to není správné, neboť existují i jiné, často účinnější metody propagace 

v rámci sítě Internet.[3] 
 

V souvislosti se snahou o přivedením potenciálního zákazníka na webové stránky společnosti 

je stále více využíváno metody Pay Per Click (PPC), kde je reklama cílená podle obsahu článku 

(kontext) nebo podle vyhledávaných slov či frází. Tato metoda navíc umožňuje předem stanovit, 

kolik uživatelů chce společnost na své stránky přivést (zaplatí přitom jen za uživatele, kteří webovou 

prezentaci skutečně navštívili).  
 

Jako nástroj komunikace v sobě Internet kombinuje dosah typický pro masová média 

s možností přizpůsobení sdělení a okamžité interakce, která je typická pro média osobní. Toto 

médium umožňuje komunikovat 24 hodin denně v průběhu celého roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Metodika shromažďování dat 

 

Pro sběr údajů a informací byl hlavním nástrojem marketingový výzkum. V něm byly 

použity dva typy dat, a to data primární a data sekundární.  
 

Primární data byla pro tuto práci získána metodou osobního dotazování. Zvoleným nástrojem 

pak byl dotazník, který byl vyplňován jednotlivými respondenty na různých místech, ať předem 

určených, či náhodných, vždy však na území města Ostravy. 
 

Sekundární data byla získána ze zdrojů veřejně dostupných, kterými byly především webové 

stránky sportovních klubů či center, jejich inzercí a tištěnými materiály. Také vyhodnocování 

osobních zkušeností, které jsem nabyl při návštěvě jednotlivých zařízení mi posloužily jako 

sekundární data. Veškerá sekundární data byla analyzována v rámci první kapitoly (Charakteristika 

společnosti). 
 

Dotazníkové šetření mělo posloužit k získání nových informací, ale také k potvrzení, či 

vyvrácení  poznatků zjištěných výzkumem sekundárních dat. 
 

4.1 Přípravná fáze 

 

Před zahájením výzkumu bylo nutné stanovit, jak velkého vzorku se bude týkat, podle jakých 

kritérií budou do vzorku vybíráni respondenti, kde bude dotazování probíhat a především musely být 

jasně definovány cíle výzkumu a pracovní hypotézy. 
 

4.1.1 Základní východiska  

 

Východisko:  

� Dosažení rentability jednotlivých složek sportovního centra, zajištění jeho plné 

funkčností, bezproblémového chodu  a prosperity jako celku, z hledisek komerčního, 

výchovného a vrcholového.  

 

Cíle:  Hlavní 

� Zjistit nejvhodnější skladbu sportů pro sportovní centrum. 

� Zjistit, co je pro zákazníka důležité při rozhodování se o každé další návštěvě 

sportovního zařízení. 
 

Vedlejší 

� Zjistit, odkud se zákazník o sportovním zařízení dozvěděl. 

� Zjistit stimul zákazníkovy návštěvy 

� Zjistit, co je pro zákazníka důležité při rozhodování se o každé další návštěvě 

sportovního zařízení. 

� Zjistit, co vede zákazníka ke spokojenosti. 



 

Hlavní hypotéza: 
 

Při stejné ceně nabízených služeb se zákazník rozhodne k návštěvě zařízení s vyšší kvalitou 

služeb a lepším zázemím.  

 

Pracovní hypotézy: 
 

H1:  Trávení volného času aktivním pohybem je součástí životního stylu dnešní populace. 
 

H2: Existuje závislost mezi věkem a spokojeností s kvalitou nabízených služeb. ¨ 
 

H3: Méně než 20% návštěvníků je ochotno obětovat více než 30 min. na dopravu do sportovního 

zařízení. 
 

H4: Existuje závislost mezi profesí dotázaného a hlavními důvody spokojenosti. 
 

H5: Nejčastěji vede k návštěvě sportovního zařízení doporučení známých. 
 

4.1.2 Způsob a místo výběru  souboru 

 

Před začátkem samotného výzkumu byla stanovena kritéria, z nichž byl následně vybrán 

základní soubor. Základním kritériem pro výběr souboru je lokalita města Ostravy. Jelikož sportovní 

centrum bude na jeho území, lze definovat potenciální zákazníky, nebo určitou skupinu zcela 

vyloučit.  
 

Převážná část dotazování probíhala v centru Ostravy, neboť městská část Moravská Ostrava a 

Přívoz by mělo být místem vzniku zařízení pro sport a volný čas. Tento soubor byl tedy vybírán 

z populace, která v relativní blízkosti středu města bydlí, nebo zde pravidelné dojíždí do zaměstnání, 

školy či za jakýmkoli jiným účelem. Výběr respondentů byl založen na subjektivním posouzení 

tazatele, vycházel jsem z osobních zkušeností nabytých ve sportovních zařízeních. Vyloučeni byli 

lidé staršího věku, viditelně fyzicky nezpůsobilí k fyzické aktivitě a lidé ze sociálně slabých vrstev u 

kterých je investice do fyzické aktivity dle mého názoru krajně nepravděpodobná. Preferována byla 

střední a mladší věková skupina a lidé sportovního charakteru, bez ohledu na pohlaví.  
 

Další část dotazování probíhala ve sportovních centrech a jejich blízkosti, kdy byli dotazováni 

jejich přímí návštěvníci. Toto dotazování probíhalo na celém území města Ostravy v závislosti na 

vytipovaném sportovním zařízení. Poslední část probíhala v rámci sportovní akce pořádané 

v ostravské ČEZ Aréně. Jednalo se o tenisové utkání světové skupiny Davisova poháru mezi 

reprezentacemi České Republiky a Francie. 
 

4.1.3 Velikost souboru 

 

Ke stanovení minimálního počtu respondentů bylo využito statistického přístupu, a to sice vzorce:16 

                                                 
16 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006. 159 s. 



 

n ≥  (z² × p × q)          

              ∆²       

n…je minimální počet respondentů, 

z…koeficient spolehlivosti (zvolen koeficient 2, tedy 95,4 procentní pravděpodobnost tvrzení), 

p…počet respondentů znalých problematiku (v tomto případě neznáme, proto 50%), 

q…počet respondentů neznalých problematiku (v tomto případě neznáme, proto 50%), 

∆…maximální přípustná chyba (stanovena na 7%).  

 n ≥  (2² × 0,5 × 0,5)  ≥ 204 respondentů          

      0,07² 
 

Výběrový soubor byl stanoven na 250 respondentů, tak aby bylo dosaženo minimálního počtu 

204 respondentů ve výběrovém souboru. 
 

Základní soubor je tvořen populací žijící na území města Ostravy a přilehlých obcí. Do 

souboru jsou zařazeni lidé fyzicky způsobilí aktivnímu pohybu, proto také byla vybrána skupina ve 

věku 15 – 45 let.  Pomocí těchto omezení byla určena velikost základního souboru na 180 000 

obyvatel. 
 

4.1.4 Dotazník 

 

Tvoří jej celkem 19 otázek, z toho tři jsou identifikační (zařazeny na konci dotazníku) a 

čtrnáct se přímo vztahovalo ke zkoumané problematice (otázky 1 až 14 a otázka 17). Poslední otázka 

měla vyjádřit úctu k názorům respondenta, proto se jednalo o otevřenou otázku nabízející, v případě 

zájmu, možnost uvést vlastní názory a doporučení.  
 

Konečná podoba dotazníku  byla podrobena pretestu (vzorek 15 respondentů složený 

z okruhu mých známých, kteří jsou pravidelnými návštěvníky sportovních zařízení). Na základě 

komentářů došlo k přeformulování dvou otázek (příliš složitě pokládané dotazy), a vypuštění jednoho 

dotazu. Kopie dotazníku je uvedena v příloze č.1.  

Vyplnění trvá zhruba 5 až 10 minut.  
 

4.1.5 Rozpočet a časový harmonogram dotazování 

 

Do rozpočtu byly zahrnuty pouze náklady jednoznačně vyčíslitelné. Jelikož byl výzkum 

proveden výhradně autorem, nebyly započteny alternativní náklady.  
 

Tab. 4.1: Náklady na výzkum 

Jednotlivé náklady Poznámka Cena (Kč) 

Tisk dotazníků 250 kusů, formát A4, oboustranně, černobíle 500 

Ostatní náklady  elektřina, občerstvení, doprava, . . . 800 

Náklady celkem - 1300 
(Zdroj: vlastní tvorba) 

 



 

Celý výzkum proběhl dle níže uvedeného časového plánu: 
 

Tab. 4.2: Časový harmonogram výzkumu 

Časová posloupnost 
Aktivity 

Listopad 2008 Prosinec 2008 Leden 2009 Únor 2009 Březen 2009 

Stanovení úlohy x - - - - 

Sběr sekundárních dat - x x x - 

Přípravná fáze výzkumu - x x x - 

Realizační fáze výzkumu - - x x x 

Analýza získaných dat - - - - x 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

4.2 Realizační fáze  
 

Data a výsledky obdržené během výzkumu byly zpracovány a vyhodnoceny v programech MS 

Excel a SPSS. Všechny grafické a tabulkové výstupy uvedené v následující kapitole Analýza dat a 

možnosti marketingu byly vytvořeny autorem. Jejich zdrojem byl výstup z analýzy provedené 

zmíněnými programy. Detailní přehled o výsledcích třídění prvního a druhého stupně je zaznamenán 

v přílohách č. 2 a 3. V příloze č.4 lze nalézt kompletní výsledky provedeného jedno-výběrového T – 

testu, v příloze č.5 pak tabulky s  Chí-kvadrát testem a Adjustovanými residui. Příloha č.6 vypovídá o 

provedené Korelační analýze. 
 

4.2.1 Struktura výb ěrového vzorku 
 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.1.3, výzkumu se účastnilo 250 respondentů. Jelikož muselo 

být stornováno pouze 8 dotazníků, výběrový soubor je tvořen 242 dotázanými. Z nich bylo 156 mužů 

a 86 žen. V rámci kategorizace potenciálních návštěvníků a jejich preferencí, byli respondenti děleni 

podle profesí. Ve výběrovém vzorku je 127 studentů (což tvoří 52,5%  respondentů), 91 

zaměstnaných (37,6%), 19 podnikatelů (7,9%), 4 nezaměstnaní (1,7%) a 1 důchodce (0,4%). Mezi 

muži bylo nejvíce studentů (80), následováni zaměstnanými (58), podnikateli (14) a nezaměstnanými 

(4). U žen bylo složení podobné, nejvíce bylo studentek (47), následovaly pak ženy zaměstnané (33) a 

podnikatelky (5).  
 

Zastoupení jednotlivých věkových kategorií ve výběrovém vzorku představovalo spíše 

nerovnoměrné rozdělení respondentů, kdy převážná většina respondentů náležela ke kategorii 21-30 

let (68,2%), ve zbylých pak byli skupiny zastoupeny následovně, do 20 let (11,6%), 31-40 let (10,7%) 

41-50 let (6,2%) a kategorie 51 – 60 let byla pak zastoupena zcela minimálně (3,3).  

 

Z celého výběrového vzorku v centru Ostravy bydlí 20,2% dotázaných, dojíždí sem za prací 

10,7%, studuje zde 30,2% a pravidelně se zde zdržuje z jiného důvodu 7%. Naopak v centru Ostravy 

se nachází jen velmi ojediněle 18,6% respondentů a vůbec sem nejezdí 13,2%.  

 

 

 

 



 

4.2.2 Problémy realizace výzkumu 

 

Během samotného výzkumu se ukázalo, že ani pretest nemůže odhalit všechna problematická 

místa ukrytá v dotazníku. Tak například u otázky č. 9 několik respondentů volilo možnost odpovědi 

„z jiného důvodu“, ačkoliv jimi popsaný důvod zpravidla spadal do odpovědi „dobrá dopravní 

dostupnost“. Tyto odpovědi byly v průběhu vyhodnocování správně zařazeny a dotazníky tak 

nemusely být stornovány.  
 

Jelikož pouze v pěti případech respondent uvedl u otázky č.3 v dotazníky, že nikdy 

nenavštívil jakékoli sportovní zařízení za účelem aktivního odpočinku, rozhodl jsem se tyto dotazníky 

pro jejich malou vypovídací schopnost stornovat. Ve třech případech pak nastala situace, kdy 

dotazovaný vyplnil dotazník jen zhruba do poloviny a poté byl nucen z časových důvodů vyplňování 

ukončit. Proto je výběrový vzorek tvořen 242 respondenty, což představuje návratnost 96,8%. 
 

 Původně plánovaných deset dnů, které se zdály ke sběru vzorku postačující, bylo vzhledem 

k rozmanitosti lokalit pro sběr, nakonec rozšířeno o další čtyři dny, tedy na dva týdny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Analýza dat a možnosti marketingu  
 

Data získaná z dotazníkového šetření mi při jejich analýze posloužila pro objasnění současné 

situace, zmapování názoru veřejnosti na smýšlení o volno-časových aktivitách, jejich přístup k nim a 

také mi nastínil jejich potřeby a preference. Získané závěry pak nabízejí možnosti jejich uplatnění pro 

vytvoření kvalitní marketingové komunikace. 
 

5.1 Vztah lidí k trávení volného času aktivním pohybem 

 

Možností, jak trávit volný čas, je v dnešní době celá škála. Pokusil jsem se zmapovat, jakým 

způsobem lidé volný čas tráví a zda má v jejich činnostech aktivní pohyb své místo. Jak jsem uváděl, 

výběrový vzorek byl účelově ovlivněn mým subjektivním výběrem respondentů, proto některá data 

nemohou být vztažena na celou populaci, především na starší věkovou skupinu a lidi, kterým je 

možnost aktivního pohybu z jakýchkoliv důvodů odepřena.  
 

Dotazovaným jsem nabídl řadu možností, z nichž mohli uvést jednu, i více odpovědí, které 

vyjadřují, zda tráví svůj volný čas některými z uvedených možností, či jinak. 
 

Graf 5.1: Možnosti trávení volného času 

 
Graf 5.1 zřetelně znázorňuje rozdíly v četnostech mezi jednotlivými odpověďmi, z čehož je 

patrné, že dotazovaní tráví svůj volný čas především aktivním pohybem, což uvedlo 83,9% 

dotázaných. To je o více než 30% než u následujících odpovědí, jimiž jsou relaxací u televize a 

debatami s přáteli. O vhodném pokrytí možností svědčí pouze 14,5% odpovědí v kategorii jinak. Je 



 

zcela zřejmé, že aktivní pohyb tak hraje velmi významnou roli při trávení volného času dotázaných a 

je  nedílnou součástí jejich životního stylu.  
 

Pod pojmem aktivní pohyb si lze představit mnoho činností, které lze provádět na různých 

místech, ať již v přírodě, nebo v prostorách k tomu uzpůsobených. Zajímalo mně, zda respondenti 

využívají služeb sportovních zařízení a pokud již takovéto zařízení navštívili, tak zda pouze jednou,či 

opakovaně. Tato otázka byla filtračního charakteru, neboť pokud respondent nikdy nenavštívil 

sportovní zařízení za účelem aktivního odpočinku, nemohl mi poskytnout žádné další relevantní 

informace. Proto bylo všech 5 dotazníků s negativní odpovědí ze základního souboru odstraněno. 
 

Graf 5.2: Četnost návštěvy sportovního zařízení za účelem aktivního odpočinku 

 
Jak se ukázalo, téměř 91% respondentů navštívilo sportovní zařízení více než jen jednou. 

Z tohoto pohledu nelze určit, jestli tráví svůj volný čas ve sportovních centrech pravidelně, ale pouze 

9% odpovědí naznačuje, že první návštěva byla doposavad i tou poslední. Takto odpovědělo 22 

dotázaných. Záměrně uvádím, že odpovědi této skupiny 22 dotázaných pouze spojitost naznačují, 

neboť 6 z nich následně uvedlo, že navštěvuje sportovní zařízení několikrát za měsíc a jeden dotázaný 

odpověděl, že alespoň jednou měsíčně. Převedu – li těchto 7 odpovědí do první kategorie, dojde 

k ještě většímu posílení tvrzení, že lidé přicházejí trávit svůj volný čas do sportovních zařízení 

opakovaně.   
 

Zcela jistě je frekvence návštěv sportovních zařízení ovlivněna okolními vlivy, jakými 

mohou být např. roční období, počasí a další, jakmile je však daná aktivita součástí náplně trávení 

volného času, stává se pravidelnou činností, kvůli které se lidé do sportovních center vracejí. Jelikož 

je možností aktivního trávení volného času ve sportovních centrech mnoho, mohou lidé pravidelně 

přicházet do stejných, nebo různých sportovních zařízení a trávit čas dle své preference pokaždé 

jinak. I z tohoto hlediska je důležité, jak kdo často sportovní zařízení navštěvuje.     

 

 

 

 



 

Graf 5.3: Frekvence návštěv sportovního zařízení 

 
Téměř 34% dotázaných přichází do sportovních zařízení pravidelně alespoň dvakrát týdně. 

Lze jen velice těžko říci, jestli je ve sportovním zařízení každý den, nebo pouze dvakrát týdně. To 

však vždy bude záležet na všech okolnostech. Pro mne je důležité pracovat s tvrzením, že pravidelně 

minimálně dvakrát v týdnu navštěvuje sportovní zařízení za účelem aktivního odpočinku. Spolu 

s kategorií lidí, kteří přicházejí pravidelně alespoň jednou týdně (téměř 22%), tvoří nadpoloviční 

většinu všech dotázaných (56%). Tito lidé jsou hlavní cílovou skupinou, na kterou zaměřím 

marketingovou komunikaci. Získat co nejvyšší počet lidí spadajících do této skupiny mezi 

návštěvníky zařízení pro sport a volný čas, a zajistit tak úspěšné fungování, je hlavním cílem 

marketingu. Zároveň získání, a řekněme výchova k častějším návštěvám té části populace, která 

dochází do sportovních zařízení méně často může být naplněním téhož cíle. Kvalitní komunikace a 

následné práce s návštěvníky by měly přilákat populaci k častějším návštěvám, tak aby se stala 

pravidelná návštěva zařízení pro sport a volný čas součástí jejich životního stylu. Pro otevření 

možností zaměření marketingu jsem provedl analýzu existence spojitostí mezi frekvencí návštěv a 

kategoriemi dotázaných. Do analýzy jsem zahrnul všechny dotázané, kteří docházejí do sportovního 

zařízení za aktivním trávením volného času pravidelně (n=201), vyřadil jsem proto účelně 41 

respondentů, kteří docházejí jen náhodně. 
 

Zkoumal jsem existence spojitostí mezi frekvencí návštěv sportovního zařízení a kategoriemi 

dotázaných, kterými jsou pohlaví, věk a profese. Existence vztahů mezi všemi těmito kategoriemi 

byla použitím Chí-kvadrát testu potvrzena. Pomocí získaných poznatků, bych měl být schopen lépe 

zaměřit jednotlivé části marketingové komunikace. 

 



 

       Tab.5.1: Frekvence návštěv sportovního zařízení podle pohlaví 

Pohlaví 

Žena (n=70) Muž (n=141) 

Frekvence návšt ěv 

sportovního za řízení 

 

 Absolutní četnost 
Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

dvakrát týdně a více 23 32,9% 59 45,0% 

alespoň jednou týdně 27 38,6% 26 19,8% 

několikrát  za měsíc 9 12,9% 34 26,0% 

alespoň jednou za měsíc 11 15,7% 12 9,2% 

 

Z hlediska pohlaví je zajímavé pozorovat rozdíly v pravidelnosti návštěv. Přes 70% žen 

přichází do sportovního centra každý týden a to minimálně jednou, což svědčí o jejich pravidelných 

návycích. Domnívám se, že přicházejí na své oblíbené hodiny v obvyklou dobu na stejné místo, což 

objasňuje preference daných aktivit ženami, této analýze se věnuji níže. U mužů pravidelnost pro 

jistou skupinu může představovat návštěva několikrát za měsíc. Druhá skupina, která představuje 

velkou část (45%) mužského vzorku však přichází minimálně dvakrát týdně. Tyto rozdíly představují 

odlišnost v myšlení z psychologického a sociologického hlediska a je potřeba je v marketingové 

komunikaci vhodně zohlednit. Proto v komunikaci a jednotlivých klubových programech, jež bude 

zaměřena na ženskou část, půjde hlavně o pravidelnost a rytmus, u mužů pak o intenzitu. 

 

 Mezi společností je obecně známým tvrzením, že se vzrůstajícím věkem klesá frekvence a 

intenzita aktivního pohybu, což souvisí s následnými jak fyziologickými, tak i psychickými změnami. 

Abych toto tvrzení otestoval i jinak, než pouze Chí-kvadrát testem, porovnal jsem věkové kategorie 

s frekvencí, jakou navštěvují sportovní zařízení za účelem aktivního odpočinku. 
 

Tab.5.2: Frekvence návštěv sportovního zařízení podle věkových kategorií 

Věkové kategorie 

do 20 let (n=32) 21 – 30 let (n=134) 31 – 40 let (n=24) 41 – 50 let (n=14) 51 – 60 let (n=7) 

Frekvence 
návšt ěv 

sportovního 

zařízení 

 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

dvakrát týdně 

a více 
16 72,7% 50 37,3% 8 33,3% 5 35,7% 3 42,9% 

alespoň 

jednou týdně 
2 9,1% 42 31,3% 7 29,2% 2 14,3% 0 0,0% 

několikrát za 

měsíc 
2 9,1% 28 20,9% 9 37,5% 0 0,0% 4 57,1% 

alespoň 

jednou za 

měsíc 

2 9,1% 14 10,4% 0 0,0% 7 50,0% 0 0,0% 

 

Jelikož je zastoupení v jednotlivých věkových kategoriích velmi rozdílné, může zprvu 

výsledek vypadat zkresleně. Pro účel vytváření marketingové komunikace neposuzuji kategorie pouze 

každou zvlášť, ale zároveň spojení kategorií může některé vztahy ovlivnit. V analýze výše jsem spojil 

kategorie respondentů, kteří navštěvují sportovní zařízení alespoň jednou týdně a dvakrát týdně a 



 

více, abych mohl dále pracovat se skupinou, která vyhledává sportovní centra pravidelně každý týden. 

Dvě zbylé kategorie pak představují skupinu, která tráví svůj volný čas aktivitami ve sportovních 

zařízeních, ale již ne tak často a pravidelně. Součtem kategorií jsem nalezl odpověď na zkoumanou 

otázku. Lidé ve věku do 20ti let z 82% pravidelně navštěvují sportovní zařízení. V kategorii 21 – 30 

let to představuje skupina 69%, u dotázaných v rozmezí 31 – 40 let 63%, 50% v kategorii 41 – 50 let 

a v poslední kategorii 51 – 60 pravidelně přichází sportovat 43% respondentů. Nelze než potvrdit 

tvrzení, že se vzrůstajícím věkem klesají pohybové aktivity mezi populací. Je tedy zcela zřejmé, že 

musí být komunikace zaměřena na přilákání mladší populace a na pečlivou práci s představiteli starší, 

především abychom vytvořili pevné vazby a uchovali tak získané návyky po dlouhou dobu. 

 

Profese dotázaných může nastínit spojitosti s předešlou analýzou u věkových kategorií. 

Obecně platí, že lidé mladšího věku studují, po ukončení pak nastupují do  zaměstnání, či podnikají. 

Existenci vztahu jednoznačně potvrdil Chí-kvadrát test. 
 

   Tab.5.3: Frekvence návštěv sportovního zařízení podle současné profese 

Současná profese 

Student (n=101) Zaměstnaný (n=77) Podnikatel (n=19) Nezaměstnaný (n=4) 

Frekvence 

návšt ěv 

sportovního 

zařízení 

 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

dvakrát týdně a 

více 
47 46,5% 27 35,1% 8 42,1% 0 0,0% 

alespoň jednou 

týdně 
28 27,7% 22 28,6% 3 15,8% 0 0,0% 

několikrát za 

měsíc 
16 15,8% 15 19,5% 8 42,1% 4 100,0% 

alespoň jednou za 

měsíc 
10 9,9% 13 16,9% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Z tabulky lze vysledovat, že studenti svými pravidelný aktivitami převyšují zbývající 

kategorie. U zaměstnaných pak bude směrodatná spojitost mezi věkem a frekvencí. Podnikatelé 

navštěvují pravidelně sportovní zařízení, pokud je to součástí jejich životního stylu a najdou si tak při 

své vytíženosti na aktivity čas. Zde vycházím z 75% zastoupení mužů mezi dotázanými podnikateli.  
 

5.2 Preference sportovních aktivit pro trávení volného času 

 

 Při jednotlivých analýzách zjišťuji, které skupiny bude marketingová komunikace oslovovat, 

na koho a jak se zaměřit, které spojitosti zohlednit. Abych ale mohl pracovat a se všemi těmito prvky, 

potřebuji stavět na nějakém základě. Tím je vhodná nabídka. Pro zjištění, jaká nabídka a pro koho je 

vhodná, jsem zkoumal preference aktivit respondentů. Nabídl jsem jim řadu možností, z kterých 

mohli vybrat jednu i více. Pokud jejich preferovaná aktivita ve výčtu chyběla, měli uvést o jakou 

činnost se jedná. 

 

 



 

Graf 5.4: Preference sportovních aktivit dotázaných 

 
Z grafu je velmi dobře patrné, které aktivity patří mezi respondenty k oblíbeným a které příliš 

vyhledávané nejsou. Domnívám se, že vypovídací schopnost této analýzy je  vysoká a lze ji tedy 

vztáhnout na celou společnost. Jedná se o aktivity pro trávení volného času, které se mohou pro svou 

oblíbenost u rodičů potenciálně stát budoucí vyžitím i jejich dětí.  

 

Mezi oblíbeností dominuje squash, jež je mezi širokou veřejností stále více populární. Zde je 

jasný důkaz a potvrzení správnosti úvahy o začlenění squash centra do koncepce zařízení pro sport a 

volný čas, o kterém píši ve druhé kapitole. Následuje tenis, jehož oblíbenost stoupá, jak ukázalo 

třídění druhého stupně s věkem. O pravdivosti klišé, že tenis je sport pouze pro bohaté, lze v dnešní 

době již zdárně polemizovat, avšak preferují jej především podnikatelé (48%) a zaměstnaní (40%). 

Chí-kvadrát test vypověděl o existencí vztahů mezi preferencí tenisu ve vztahu k pohlaví a věku, ne 

však k povolání. V analýze konkurence poukazuji i na současný stav nabídky tenisu jako volno-

časové aktivity, kde ji srovnávám se současnou nabídkou squashe. Pouze 25% respondentů ve věku 

od 21-30 let, kteří tvoří velkou část mé cílové skupiny, uvedlo tenis jako svou oblíbenou aktivitu, což 

je dalším argumentem, proč tenis do koncepce zařízení pro sport a volný čas nezahrnout.  

 

 Dalšími aktivitami dle oblíbenosti jsou fitness, spinning a za nimi s menším odstupem 

badminton. Jelikož fitness a wellness centrum je pevně v koncepci zařízení pro sport a volný čas 

zabudováno, netřeba je dále rozebírat, avšak pro potřeby marketingu je důležité zmínit, že největší 



 

obliba fitness je mezi mladými lidmi (do 20ti let - 43%) a mezi podnikateli (47%). Vztah mezi 

oblibou fitness a profesí byl dokázán Chí-kvadrát testem.   

 

 Spinning, jako volno-časová aktivita se velmi rychle masivně rozšířila do populace, jak 

ostatně ukazuje i výsledek výzkumu. Proto investice do vybavení, navíc při zmíněné možnosti 

variabilního uzpůsobení aerobního sálu, je velkou příležitostí. Z tabulky 5.3 je patrný velký rozdíl 

v oblíbenosti spinningu u mužů a u žen. Domnívám se však, že postupem času u mužů opadá ostych a 

čím dál více si nacházejí cestu k této aktivitě. Nabídka a speciální program ovšem bude, stejně jako u 

aerobicu, zprvu zaměřen především na ženy, samozřejmě bude monitorován i přístup mužů, kdykoli 

proto mohou být jednotlivé prvky uzpůsobeny i jim. Zohledním také další zajímavou skutečnost, a 

tou je vysoká preference spiningu a badmintonu u věkové kategorie 41 – 50 let, kde obě aktivity 

představují se 40% výrazné vedení oproti ostatním. U nižších věkových kategorií osciluje spinning 

okolo 20%, podobně jako badminton. Chí-kvadrát test potvrdil velmi silný vztah mezi pohlavím a 

preferencí spinningu.     

   

Další aktivitou, která dosáhla více než 15% je badminton. Ačkoli zde byl tento sport již po 

dlouhou dobu, jako volno-časová aktivita se rozšiřuje ve sportovních zařízeních zejména v poslední 

době. Je často vyhledáván pro svou relativní nenáročnost, čímž se otvírá široké skupině lidí, ale také, 

řekněme jako společenské setkání přátel. Z těchto důvodů  představuje investice pouze do nezbytného 

vybavení, při využití prostor tréninkové haly zcela jistě návratnou položku. Při zohlednění zmíněných 

vlastnosti této činnosti, může badminton představovat příležitost k oslovení skupiny lidí, která takový 

typ aktivity vyhledává. Ženy poměrně často vnímají sportovní aktivitu v pravdě jako trávení volného 

času, a je tak pro ně důležitější její společenská složka, více než je tomu u mužů. Právě tím si 

vysvětluji skutečnost, že je badminton oblíbenější u žen, jak je patrné z tabulky 5.4. Existence 

závislosti zde byla Chí.kvadrát testem potvrzena. 

 

S menším odstupem je pak preferováno plavání. Jako přirozená lidská činnost je častou 

aktivitou velké části z nás, do seznamu jsem ji ovšem nezahrnul, neboť počítám se začleněním do 

koncepce zařízení pro sport a volný čas pouze menšího bazénu s protiproudem, který nemůže 

uspokojit potřeby velkého počtu lidí.  

 

S výsledkem 14% následuje aerobic. Vzhledem k výhradnímu zastoupení této činnosti pouze u žen se 

jedná o číslo poměrně vysoké. Jelikož bylo zařazení aerobiku do nabídky uvažovanou možností, 

pouze se potvrdila oprávněnost této úvahy. 
 

   Tab.5.4: Preference sportovních aktivit podle pohlaví 

Pohlaví 

žena 

Spinning Aerobic Badminton Squash Fitness Tenis Plavání Volleyball Basketball Floorball Futsal 

Indoor 

lezení  Jiné 

55,8% 28,2% 25,6% 32,6% 26,7% 24,4% 13,8% 11,6% 7,00% 3,50% 2,30% 1,20% 6,8% 

muž  

Spinning Aerobic Badminton Squash Fitness Tenis Plavání Volleyball Basketball Floorball Futsal 

Indoor 

lezení Jiné 

4,50% 0,00% 14,7% 35,3% 26,9% 37,2% 19,6% 14,1% 12,2% 13,5% 10,9% 11,5% 8,8 



 

Tento obecný fakt, stejně jako další, které z analýzy vyvstávají, se budu v komunikaci 

zaměřené nejen na badminton, či na rozdílný přístup k ženám, snažit zohlednit a pakliže naleznu 

vhodnou možnost jak začlením je do jednotlivých částí marketingové komunikace. 
 

 Pro uzavření nabídky aktivit, které budou moci návštěvníci sportovního centra komplexu 

zařízení pro sport a volný čas provozovat, bude třeba rozhodnout, zda zahrnout do koncepce i 

vybudování cvičné lezecké stěny a boulderingové místnosti. Zde pádný argument v podobě masivní 

preference chybí. Pouhých 8% dotázaných, kteří tuto činnost preferují, není zárukou návratnosti 

investice. Na druhou stranu by se jednalo o doplnění již tak pestré nabídky nevšední aktivitou, u které 

může být nízká preference způsobena pouze špatnou dostupností pro veřejnost, tedy nedostatečnou 

nabídkou. O možnostech vytvoření klubu a navázání na školičku lezení, která fungovala v areálu 

boulderingového centra v bývalém Hotelovém domě Jindřich jsem již psal. Bude proto potřeba zvážit 

tuto možnost,  porovnat ji s náklady, které jsou pro zabudování stěny a cvičné místnosti do tréninkové 

haly nezbytné, a rozhodnout, zda rozpočtové možnosti tuto řekněme nadstandardní investici umožní 

či nikoli.  
 

5.3 Spokojenost  

 

Pro management, zaměstnance, a obecně pro celou filosofii zařízení pro sport a volný čas je 

nejdůležitější spokojenost návštěvníků. Nezáleží, zda se jedná o návštěvníka kulturní akce, hotelu 

nebo sportovního centra, snaha managementu a všech zaměstnanců bude uspokojit potřeby a přání 

každého z nich, neboť jen takový host přijde znovu, a může být zdrojem pozitivních referencí. 

Vynikající zázemí, dobrá práce personálu, vhodná nabídka a kvalita služeb budou základními pilíři. 

Je proto velmi důležité vědět co nejvíce o přáních a potřebách návštěvníků, tak aby našli přesně to, co 

hledají a co je pro ně důležité.  
 

5.3.1 Celková spokojenost 
 

Pokusil jsem se zjistit, zda jsou respondenti spokojeni se sportovními zařízeními, do kterých 

docházejí, s čím pak jsou spokojeni více, s čím méně, co je pro jejich spokojenost důležité a naopak 

co jim je lhostejné. 
 

Pomocí průměru (tabulka uvedena v příloze č.7) byla vypočtena celková spokojenost, která 

činí 76,7%.  

V grafu 5.5, jsou poté vyjádřeny jednotlivé odpovědi respondentů. Naprosto spokojeno je jen 

16,5% dotázaných, naproti tomu je však 0,4% zcela nespokojených návštěvníků je zanedbatelný 

počet. Celých 82,6% odpovědí respondentů je tak rozděleno do sousedících kategorií, kterými jsou 

spíše spokojen(a) a spíše nespokojen(a). Převládá odpověď spíše spokojen(a) a to hned u 

nadpoloviční většiny všech dotázaných (50,4%). Z takovýchto výsledků lze vyčíst, jaká je situace ve 

sportovních zařízeních. Uspokojivý je zanedbatelný počet dotázaných, kteří uvedli, že jsou zcela 

nespokojeni. Proto dosáhla celková spokojenost téměř 77%. To vypovídá o plnění základních 

standardů, slušné nabídce a úrovni poskytovaných služeb. Ne již tak uspokojivé je poměrně nízké 

procento lidí, kteří jsou naprosto spokojeni. Pouze 16,5% však představuje podle mého názoru 



 

loajální zákazníky, kteří se mohou cítit jako součást velké rodiny kolem sportovního zařízení s šířit 

kolem sebe pozitivní reference.  
 

     Graf 5.5: Celková spokojenost s navštěvovanými sportovními zařízeními 

 
U kategorie spíše nespokojeni se domnívám, že nejsou se sportovním zařízením příliš spjati a 

při lepších nabízených podmínkách budou rádi využívat služeb jiného sportovního zařízení. U 

kategorie spíše spokojeni, bude složitější stávající zákazníky přesvědčit k návštěvě jiného zařízení. 

Zde budou rozhodující dva faktory. Pozitivní reference jejich známých, kolegů na jiné sportovní 

zařízení, kde najdou, to co rozhoduje o jejich spokojenosti lepší než v zařízení, které navštěvovali 

doposud. Jelikož tito dotázaní jsou spíše spokojeni, ale je tam možnost na zlepšení, je velice důležité 

zjistit, co by pro ně představovalo zlepšení, respektive co je pro jejich spokojenost důležité, ne-li 

rozhodující.  

Snahou sportovního centra při zařízení pro sport a volný čas bude uspokojovat přání a 

potřeby návštěvníků tak, aby byli naprosto spokojeni. K vytvoření téměř rodinné atmosféry by měla 

pomoci kvalitní práce personálu ve špičkovém prostředí a vytvoření klubových (věrnostních) 

programů. Ty budou důležitou součástí marketingové komunikace.      
 

Třídění druhého stupně poukazuje na určité rozdíly ve spokojenosti mezi jednotlivými 

kategoriemi dotázaných. Provedený Chí-kvadrát test upozornil na existenci spojitosti mezi klesající 

spokojeností s rostoucím věkem. Pravidelnou geometrickou řadou u jednotlivých věkových kategorií 

klesá s rostoucím věkem počet respondentů, kteří jsou naprosto spokojeni a spíše spokojení a naopak 

přibývá v kategorii spíše nespokojeni.  
 



 

Faktory ovlivňující celkovou spokojenost 
 

V dotazníku jsem mezi respondenty zjišťoval, jaké jsou hlavní důvody jejich spokojenosti. 

Pro účely analýzy celkové spokojenosti však používám místo slova důvod, podle mého názoru 

vhodnější výraz faktor. Zjistil jsem celkovou spokojenost u dotázaných, s jednoznačným výsledkem. 

Obecně řečeno, je co zlepšovat. Na co se pak zaměřit především, bylo hlavním důvodem zkoumání, 

co je pro spokojenost návštěvníků nejdůležitější. 
 

      Graf 5.6: Nejdůležitější faktory celkové spokojenosti 

 
Více než polovina respondentů (52%) uvedla jako nejdůležitější faktor úroveň cen. Následují 

se 49% faktory kvalita služeb a prostředí / zázemí. Jestliže má sportovní centrum zařízení pro sport a 

volný čas přilákat širokou veřejnost, nesmí být ceny nabízených služeb vyšší, než u konkurence, a 

mělo by nabídnout oproti konkurenci vyšší kvalitu služeb a lepší zázemí. Jednoznačně se tedy 

potvrdila platnost hlavní hypotézy. Dalším, důležitým faktorem, je dopravní dostupnost, a to u 38% 

lidí. Naopak za méně důležité respondenti uvedli péči personálu (20%) a program pro stálé zákazníky 

(15%).  

Vůbec mně to nepřekvapuje, neboť jestliže návštěvníkům nikdo do této doby nenabídl 

kvalitní programy podpořené koncepční prací personálu, nemůže to být pro dotázané důležité. Proto, 

dle mé úvahy, jestliže bude vytvořen kvalitní klubový (věrnostní) program, zajištěna jeho funkčnost a 

podpořena kvalitní prací personálu, návštěvník si na tento komfort velmi rychle přivykne a stane se 

pro něj důležitým faktorem. Jestliže nebude komfort vykoupen výrazným rozdílem v ceně, získá tím 

sportovní centrum při zařízení pro sport a volný čas velkou konkurenční výhodu. Jelikož pouze 4% 



 

dotázaných uvedlo, že nejdůležitějšími faktory jsou jiné než zmíněné, domnívám se, že ve výčtu 

žádná další důležitá možnost nechyběla.  
 

Jestli jsou nejdůležitější faktory pro každou kategorii respondentů stejné, či nikoli a zda zde 

existují určité vztahy odhalil Chí-kvadrát test a třídění druhého stupně.  
 

  Tab.5.5: Nejdůležitější faktory celkové spokojenosti podle pohlaví 

Pohlaví 

žena 

úrove ň cen 

program pro stálé 

zákazníky péče personálu kvalita služeb prost ředí / zázemí 

dopravní 

dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

38 44,2% 12 14,0% 28 32,6% 45 52,3% 50 58,1% 36 41,9% 3 3,5% 

muž  

úrove ň cen 

program pro stálé 

zákazníky pé če personálu kvalita služeb prost ředí / zázemí 

dopravní 

dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Absolut 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

88 56,4% 25 16,0% 20 12,8% 74 47,4% 68 43,6% 56 35,9% 7 4,5% 

  
Z tabulky 5.5 je patrné, že nejdůležitějšími faktory jsou úroveň cen, kvalita služeb a prostředí 

/ zázemí, stejně, jak to vyplynulo z třídění prvního stupně. Rozdíly však lze spatřit u jednotlivých 

faktorů. Chí-kvadrát test potvrdil existenci dvou závislostí z hlediska pohlaví. Těmito faktory jsou 

péče personálu a prostředí / zázemí.Rozdíly jsou znázorněny v tabulce 5.5. V obou kategoriích jsou 

rozdíly o nejméně 15%, což je výsledek, který je nutno zohlednit v marketingové komunikaci 

zohlednit. 

Abych mohl jednotlivé části marketingové komunikace uzpůsobit preferencím podle věku, a 

případně vytvořit speciální programy, provedl jsem Chí kvadrát test a třídění druhého stupně i u 

důležitost faktorů podle věkových kategorií. Největší váhu dávám výsledkům u kategorie 21-30 let a 

poté do 20ti let a 31-40 let, neboť představují hlavní cílovou skupinu a výběrový vzorek byl u nich 

největší. 
 

  Tab.5.6: Nejdůležitější faktory celkové spokojenosti podle věkových kategorií 

Věkové kategorie 

do 20 let 

úrove ň cen 

program pro 

stálé zákazníky pé če personálu kvalita služeb prost ředí / zázemí dopravní dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

4 14,3% 5 17,9% 10 35,7% 14 50,0% 16 57,1% 0 0% 0 0% 

21 – 30 

úrove ň cen 

program pro 

stálé zákazníky pé če personálu kvalita služeb prost ředí / zázemí dopravní dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

100 60,6% 19 11,5% 22 13,3% 81 49,1% 81 49,1% 74 44,8% 8 4,8% 

31 – 40 

úrove ň cen 

program pro 

stálé zákazníky pé če personálu kvalita služeb prost ředí / zázemí dopravní dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

11 42,3% 7 26,9% 8 30,8% 18 69,2% 12 46,2% 7 26,9% 0 0% 



 

Podíváme-li se na kategorii úroveň cen, spatříme velké rozdíly mezi odpověďmi respondentů 

do 20ti let a ostatními. Přisuzuji to využíváním studentských programů a výhod, které jsou ve většině 

sportovních zařízení zohledněny a služba je proto znatelně levnější. Také dotace těchto aktivit za 

strany rodičů může být důvodem. Tím si vysvětluji skok v přechodu na kategorii dotázaných ve věku 

21- 30, kde je úroveň cen nejdůležitějším faktorem. Mladí lidé, ať již studenti, nebo pracující, 

obvykle v tomto věku nemají velké finanční možnosti a s příspěvky ze strany rodičů již také počítat 

nemohou. U následující kategorie pak již důležitost úrovně cen klesá. 
 

Kvalita služeb je velmi důležitá pro dotázané ve věku do 20 let a 21-30 let, rozhodujícím 

faktorem je však u skupiny 31-40, což uvedlo, jak je vyznačeno v tabulce 5.6, téměř 70% 

respondentů. Existence zmíněných vztahů byla prokázána Chí-kvadrát testem, který poukázal také na 

vztahy k péči personálu a dopravní dostupnosti. 
 

Dopravní dostupnost je důležitá pro kategorii lidí ve věku od 21-30, dle mého názoru, půjde 

vesměs o vytížené lidi, kteří nebudou ochotni za sportovními aktivitami složitě, či dlouho cestovat. 

Podobné to je i s lidmi staršího věku, pouze důvodem jsou skutečnosti spojené s vyšším věkem.  
 

Z analýzy provedené pouze podle pohlaví či věku, však nelze vyvodit jednoznačné závěry 

pro vytvoření kvalitní marketingové komunikace, potažmo speciálních programů pro jednotlivé 

skupiny. Je velmi důležité spojit předchozí poznatky s těmi, které získám, z porovnání 

nejdůležitějších faktorů z hlediska profese.   
 

Tab.5.7: Nejdůležitější faktory celkové spokojenosti podle současné profese 

Současná profese 

student 

úrove ň cen 

program pro 

stálé zákazníky péče personálu kvalita služeb 

prost ředí / 

zázemí 

dopravní 

dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

76 59,8% 17 13,4% 19 15,0% 62 48,8% 68 53,5% 47 37,0% 6 4,7% 

zaměstnaný  

úrove ň cen 

program pro 

stálé zákazníky pé če personálu kvalita služeb 

prost ředí / 

zázemí 

dopravní 

dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

39 42,9% 11 12,1% 24 26,4% 42 46,2% 39 42,9% 35 38,5% 4 4,4% 

podnikatel  

úrove ň cen 

program pro 

stálé zákazníky péče personálu kvalita služeb 

prost ředí / 

zázemí 

dopravní 

dostupnost jiné 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

Absolut 

četnost 

Relativ. 

četnost 

6 31,6% 8 42,1% 4 21,1% 14 73,7% 10 52,6% 5 26,3% 0 0% 

 

Pro 60% studentů je důležitá úroveň cen, jde takřka o stejný výsledek jako u věkové 

kategorie 21-30 let. Nabízí se tak spojení těchto výsledků, z kterého jasně vyplývá důležitost 

začlenění studentských programů do marketingové komunikace. Jelikož je pro studenty nejdůležitější 

cena, budou jim nabídnuty ve srovnání se základními tarify nadstandardní podmínky, ale pouze 

v hodinách, kdy bude vytíženost sportovního centra nejmenší, tedy předpokládám v dopoledních 

časech a o víkendech. 



 

Při relativní vyrovnanosti kategorií pro zaměstnané pak může být rozhodující péče personálu. 

Tedy nejen příjemné vystupování, ale poskytnutí individuálního přístupu, např. ve formě bezplatného 

začlenění do tréninkového plánu, poradenství v oblasti tréninku a životosprávy, který jinde nenajdou 

by mělo být hlavním poutem komunikace pro tuto skupinu. 
 

Jelikož jsou pro podnikatele velmi důležité faktor kvalita služeb a program pro stálé 

zákazníky, lze velmi jednoduše určit, jak by měla komunikace pro tuto skupinu vypadat. O důležitosti 

dobrého prostředí / zázemí se již netřeba zmiňovat. Zde je nejdůležitější začlenění těchto lidí do 

„rodiny“ okolo sportovního centra. Budou-li se cítit spokojeni, jako v domáckém prostředí, a 

s pocitem sounáležitosti do nejhlubších struktur společnosti, mohou se stát nejen zákazníky, ale 

prostřednictvím sponzorství i partnery. Cesta k tomuto cíli vede přes věrnostní program, v tomto 

případě přes jeho nejvyšší formu, řekněme klubový či VIP. 
 

Prostředí / zázemí představuje velmi důležitý faktor celkové spokojenosti. Tabulka 5.7 

znázorňuje tuto skutečnost a zároveň poměrně vyrovnané hodnoty u jednotlivých kategorií 

dotázaných. To je důvod, proč Chí-kvadrát test vyloučil existenci vztahu mezi tímto faktorem a 

současnou profesí. Potvrdil však zmíněné existence vztahů u faktorů úroveň cen, program pro stálé 

zákazníky a kvalita služeb. 
 

5.3.2 Spokojenost ve sportovním zařízení 
 

Prvním krokem analýzy spokojenosti bylo zjistit celkovou spokojenost, její důvody, faktory 

které ji ovlivňují a existenci vztahů mezi nimi a jednotlivými skupinami obyvatel. Závěry a získané 

poznatky budou začleněny do marketingové komunikace. Dalším je zjistit spokojenost s jednotlivými 

faktory. 
 

Spokojenost s jednotlivými faktory  
 

Jelikož bude sportovní centrum a celé zařízení pro sport a volný čas novým hráčem na trhu 

sportovních zařízení, naprostá většina potenciálních zákazníků vzejde ze zákazníků stávajících 

sportovních zařízení. Je tedy velmi důležité, nalézt způsoby a cesty, jak návštěvníky přimět, aby 

opustili jim známé prostředí a začali pravidelně navštěvovat zařízení pro sport a volný čas. Pro tento 

účel jsem mezi respondenty zjišťoval, jak jsou v jimi navštěvovaném sportovním zařízení spokojeni 

s jednotlivými faktory, a také, co je nejdůležitější při rozhodování o každé další návštěvě tohoto 

zařízení. Propojení těchto dílčích analýz by mělo vést k nalezení potenciálních možností, jak 

návštěvníky přilákat do sportovního centra při zařízení pro sport a volný čas.  
 

Pro zjištění míry spokojenosti s jednotlivými faktory v navštěvovaných sportovních 

zařízeních byl respondent požádán, aby svou spokojenost vyjádřil na škále. Použitá škála byla pro 

lepší přehlednost převedena na škálu 1 – 100, kdy 1 představuje nejvyšší spokojenost. Poté jsem 

provedl výpočet průměrů u kategorií, z kterých byla vypočtena spokojenost s jednotlivými faktory, 

jak znázorňuje následující graf.  

 

 
 



 

Graf 5.7: Faktory spokojenosti v nejčastěji navštěvovaném sportovním zařízení 

 
 Pro analýzu jsem využil grafu 5.7, ve kterém je pro orientaci a srovnání zobrazena 

zelenou přerušovanou čarou linie celkového průměru spokojenosti. Zároveň jsem použil graf 

znázorňující škály, které jsou v analýze také spojovány podle barevných odstínů. Spolu s tabulkou 

s průměry je graf uveden v příloze č.7. 
 

Prostředí 
 

Jelikož byla většina sportovních zázemí budována v posledních letech (po změně na tržní 

ekonomiku a dopadech západních trendů na společnost), je stále prostředí poměrně nové, proto 

nejvyšší spokojenost právě s touto kategorií. Na druhou stranu, při vysoké vytíženosti podléhá 

prostředí často rychlému opotřebení a návštěvník již nebude s postupem času s klesajícím standardem 

natolik spokojen. I to by mělo být výhodou nově vznikajícího zařízení pro sport a volný čas.  
 

Dopravní dostupnost 
 

Z grafu je patrná vysoká spokojenost (81,9%) s dopravní dostupností do sportovního zařízení, 

domnívám se tedy, že jsou často pravidelnými zákazníky právě z tohoto důvodu. Už v analýze 

konkurence se věnuji výběru vhodné lokality nejen z konkurenčního hlediska, ale i z pohledu 

dopravní dostupnosti. Jestliže ovšem nebude lokalita z hlediska polohy, nebo dopravní dostupnosti 

potenciálnímu návštěvníkovi příliš vyhovovat, by se kanály a samotná marketingová komunikace 

měly pokusit jej informovat, zaujmout a přesvědčit, tak aby u něj převládly jiné důvody, kvůli kterým 

bude pravidelným návštěvníkem zařízení pro sport a volný čas.   



 

Kvalita služeb 
 

Kvalita nabízených služeb je se 78,8% další kategorií, u které je spokojenost nadprůměrná. 

Téměř 52% dotázaných uvedlo, že je s kvalitou spíše spokojeno. Můžeme však také vidět, že více než 

naprosto spokojených (21,7%) je spíše nespokojených (25,8%). To by mohlo být způsobeno mnoha 

faktory, např. i zmíněným pozvolným opotřebováním ještě před několika lety nového prostředí či 

vybavení. Jelikož kvalita nabízených služeb, jak ukázal výzkum, je stěžejním faktorem spokojenosti 

návštěvníků, mělo by zařízení pro sport a volný čas díky vytvoření profesionálních podmínek získat 

značnou konkurenční výhodu.  
 

Nabídka služeb 
 

Nabídka služeb je první kategorií s lehce podprůměrnou spokojeností. Počet lidí, kteří jsou 

zcela spokojeni a spíše nespokojeni poměrně vyrovnaný, okolo 25%. Jelikož je výsledná nabídka 

služeb sportovního centra při zařízení pro sport a volný čas uzpůsobena, podle výsledků v této práci 

provedeného výzkumu preferencí sportovních aktivit, a její značné šíři, dovoluji si tvrdit, že nemá ve 

městě konkurenci a měla by zcela uspokojit nejen ty, kteří uvedli, že nejsou spokojeni. 
 

Úroveň cen 
 

Cena je jako vždy velmi důležité a choulostivé téma. S cenovou hladinou jsou lidé obvykle 

spokojeni méně, proto není výsledek lehce pod průměrem (74,8%) nijak příliš špatným výsledkem, 

což prokazuje i graf zobrazující škály. Spíše nespokojených je 37% návštěvníků, ale z celkového 

hlediska těch spokojených je 56%, tedy více než polovina. Z analýzy cen služeb u jednotlivých 

sportovních zařízení, kterou jsem provedl v rámci analýzy konkurence, jsem zjistil, že ve většině 

případů jsou ceny podobné. Výhodu by v tomto směru měla představovat návaznost cen na jednotlivé 

věrnostní programy podle kategorie návštěvníka. V něm budou zohledněny poznatky z analýzy 

výzkumu, jelikož nám ukázala, že důležitost úrovně cen je u každé skupiny značně rozdílná. Cílem je 

nastavit pro každého takovou cenu, která pro něj nebude vysoká, ale ve vztahu k získané službě 

rozumná, čili přijatelná. 
 

Péče personálu 
 

Podobná hladina spokojenosti a poměr mezi spokojenými a nespokojenými, jako u úrovně 

cen, je ve vztahu s péčí personálu. Z mého hlediska je zde však 35% spíše nespokojených a 8,5% 

zcela nespokojených tristním výsledkem. To jen dokazuje ignoranci důležitosti tohoto faktoru ze 

strany provozovatelů sportovních zařízení. Není-li vytvářena image společnosti i touto cestou, 

zaměstnanci nejsou loajální vůči zaměstnavateli, pak podle toho vypadá i jejich vztah a chování 

k zákazníkům. Jestliže na tuto situaci návštěvník narazí téměř všude, je nucen s ohledem na ostatní 

faktory důležitost tohoto potlačit. Principy a celá filosofie je v tomto ohledu jak ji popisuji v druhé 

kapitole naprosto odlišná a její dodržování ze strany zaměstnanců bude striktně vyžadováno. Proto je 

budování důležitosti péče ze strany personálu pro návštěvníka cílem managementu a zaměstnanců 

zařízení pro sport a volný čas. Tím by měl vzniknout vztah, který návštěvník v jiném sportovním 

zařízení ani získat nemohl.    
  



 

Program pro stálé zákazníky 
 

Kvalitní práce personálu je velmi důležitou součástí úspěšnosti programu pro stálé zákazníky. 

Vztah mezi těmito kategoriemi byl potvrzen korelační analýzou, jejíž výsledky jsou uvedeny 

v příloze č.6. Ačkoli nejde o statisticky silný vztah, mezi jednotlivými kategoriemi je však 

prokazatelně největší. Jako u jediné kategorie, zde bylo více nespokojených (57%), než spokojených 

(43%). To poukazuje na naprosto nedostatečné zaměření se na vytváření a rozvíjení věrnostních 

programů, v řadě případů pak jde dokonce o jejich neexistenci. Tato situace nabízí velikou možnost a 

velmi zvyšuje šance na úspěšnost projektu pro zařízení pro sport a volný čas. 
 

Podobně jako v předešlých případech, i zde lze z třídění druhého stupně a vysledovat 

existenci určitých vztahů, které jsou potvrzeny pomocí Chí-kvadrát testu.  
 

Ženy jsou ve srovnání s muži méně spokojeny s úrovní cen, naopak u většiny ostatních 

kategorií, jako program pro stálé zákazníky, péče personálu a nabídka služeb. Za povšimnutí stojí 

rozdíl ve spokojenosti s kvalitou služeb, kdy naprosto spokojených je 40% žen oproti 11% mužů. Ti 

jsou naopak v 31% spíše nespokojeni, kdežto ženy pouze v 15%. 
 

Zaměříme-li se na analýzu z pozice profese, zjistíme, že nejméně spokojeni jsou s úrovní cen 

podnikatelé, následováni zaměstnanými. Téměř 59% studentů je spokojeno, podle mého názoru 

především díky poskytovaným studentským slevám. Nejkritičtější kategorií jsou obecně podnikatelé, 

neboť jsou výrazněji nespokojeni, než ostatní kategorie s programem pro stálé zákazníky a kvalitou 

služeb. Podobně je tomu i u vztahu k péči personálu, zde však existence vztahu z pohledu profese 

nebyla Chí-kvadrát testem potvrzena. Spokojenější jsou pak naopak s nabídkou služeb. 
 

Velmi silný vztah lze vypozorovat ze spokojenosti s jednotlivými faktory z hlediska 

věkových kategorií. Chí-kvadrát test potvrdil existencí vztahů mezi všemi faktory a věkovými 

kategoriemi. Lze proto formulovat určité skutečnosti. S rostoucím věkem klesá spokojenost u drtivé 

většiny faktorů, s výjimkou dopravní dostupnosti, kde mezi kategoriemi velké rozdíly nejsou. Velmi 

kritičtí jsou lidé ve věku mezi 31-40 let, kteří jsou nejvíce nespokojeni ze všech. Nespokojeni jsou 

s úrovní cen (73%), s programem pro stálé zákazníky (89%), s péčí personálu (62%) a kvalitou 

nabízených služeb (73%). Je možné si povšimnout, že tyto spojitosti nejsou ojedinělé, ale neustále se 

opakující, proto z nich lze vyvodit vztahy použitelné v marketingové komunikaci.  

 

5.4  Důležitost 
 

Zjistil jsem celkovou spokojenost návštěvníků, které faktory ji ovlivňují a do jaké míry pak 

hosté jsou s jednotlivými spokojeni. Poznatků jsem posbíral mnoho, ale zjistit, které z faktorů 

ovlivňují návštěvníka natolik, že se s ohledem na spokojenost s nimi rozhodne, zda napříště navštíví 

stejné sportovní zařízení je úkolem analýzy důležitosti, na kterou se zaměřím nyní. 
 

5.3.3 Důležitost faktorů pro návštěvu sportovního zařízení 
 

Respondenti hodnotili z hlediska důležitosti stejné faktory jako u spokojenosti. Důležitost vyjadřovali 

na pětibodové škále od velmi důležité po zcela nedůležité 
 



 

Graf 5.8: Důležitost kategorií pro rozhodování o každé další návštěvě sportovního zařízení 

 
Použitá škála byla pro lepší přehlednost převedena na škálu 1 – 100, kdy 1 představuje 

nejvyšší důležitost. Poté jsem provedl výpočet průměrů u kategorií, z kterých byla vypočtena 

důležitost jednotlivých faktorů, o čemž vypovídá následující graf. 
 

Pro analýzu bylo využito grafu 5.8, ve kterém je pro orientaci a srovnání zobrazena zelenou 

přerušovanou čarou linie celkového průměru důležitosti. Zároveň byl použit graf znázorňující škály, 

které jsou v analýze také spojovány podle barevných odstínů. Spolu s tabulkou s průměry je graf 

uveden v příloze č.7. 
 

Nejdůležitějšími faktory jsou kvalita služeb (86,9%) a prostředí (85,6). To je potvrzeno i 

druhým grafem, kde lze vyčíst, že tyto faktory jsou pro dotázané velmi důležité. Největší vliv na 

konečné rozhodnutí, zda dotázaný znovu navštíví totéž sportovní zařízení. mají. Jako velmi důležitou 

uvedlo kvalitu služeb téměř 54% respondentů a prostředí (45%). Tyto dvě kategorie se výrazněji 

vzdálily ostatním, které se pohybují v rozmezí od 26% u dopravní dostupnosti, po 32% u nabídky 

služeb.  
 

Lehce nadprůměrnou důležitostí se vyznačují kategorie úroveň cen (82,6%) a nabídka služeb 

(81,9%), těsně pod průměrem jsou pak péče personálu (77,1) a dopravní dostupnost (76,0). 
 

Výrazně menší důležitost je dávána programu pro stálé zákazníky (39,8%), který uvedlo jako 

velmi důležitý faktor pouze 7% respondentů. Při pohledu na škálu u tohoto faktoru, jako u jediného 

vidíme vyrovnanost mezi důležitostí (červené odstíny), nedůležitostí (modré odstíny) a kategorií která 



 

představuje, že pro 36% lidí není věrnostní program ani důležitý ani nedůležitý (vyznačena žlutě). 

Takovýto výsledek jen potvrzuje má předchozí slova o absenci a naprosté ignorance věrnostních 

programů ze strany managementů sportovních zařízení. Jestliže plynou pro návštěvníky z programu 

pro stálé zákazníky výhody, budou je hojně využívat, neboť představují lepší podmínky než budou 

poskytnuty návštěvníkům kteří nejsou součástí programů a tvrdím si podotknout i než nabízí 

konkurence. Uvažuji za předpokladu minimálně srovnatelné kvality služeb a prostředí, jako 

nejdůležitějších faktorů. Věrnostní program pak bude mít v rozhodování velký vliv, ne jak je patrné 

ze současných výsledků. Z této úvahy vyplývá mé tvrzení o neexistenci a ignoranci věrnostních 

programů. 
 

Z výsledků třídění druhého stupně uvádím několik skutečností,které stojí za zmínku a u nichž 

byla Chí-kvadrát testem prokázána existence vztahů. Velké rozdíly mezi vnímáním důležitosti mezi 

muži a ženami představují faktory péče personálu a nabídka služeb. Pro 42% žen oproti 22% mužů je 

péče personálu velmi důležitá. U nabídky služeb je pak rozdíl ještě markantnější, kdy 52% žen ve 

srovnání s 21% mužů uvedlo tento faktor jako velmi důležitý pro rozhodování se o každé další 

návštěvě. Důležitost věrnostních programů stoupá s věkem, což vypovídá o spojitosti se 

sociologickou potřebou být někam začleněn, která také s rostoucím věkem stoupá. Nabídka služeb je 

velmi důležitá pro studenty, neboť různorodost aktivit těchto lidí je velmi široká.  
 

Korelační analýza ukázala na vztahy mezi jednotlivými faktory, které se navzájem ovlivňují. 

Jediný, statisticky silný vztah je mezi kvalitou nabízených služeb a péčí personálu. Zde vidím 

příležitost, jak zvýšit spokojenost u kvality služeb jako nejdůležitějšího faktoru pro rozhodování o 

každé další návštěvě. K tomu by měla vést zlepšená péče personálu. Jen těsně pod hranicí 

významnosti zůstal vztah mezi prostředím a úrovní cen. Obě kategorie jsou pro rozhodování 

nadprůměrně důležité, proto je vhodné se nad touto spojitostí pozastavit. Jestliže se bude jedna 

z kategorií měnit, bude to mít dopad i na druhou, což může mít negativní důsledky  například při 

zvýšení cen. Na podobné hladině významnosti jsou také vztahy dopravní dostupnost a  nabídka 

služeb. Zde by mohla vznikat konkurenční výhoda, neboť široká nabídka služeb sportovního centra 

může zvýšit ochotu potenciálních návštěvníků cestovat déle. Výsledky korelační analýzy jsou 

uvedeny v příloze č.6.  
  

5.3.4 Vzájemný vztah mezi spokojeností a významností 
 

Abych mohl vyjádřit vzájemný vztah mezi spokojeností a významností provedl jsem výpočet 

pomocí průměrů jednotlivých hodnot. K tomu jsem použil jedno-výběrový T – test. Vzhledem 

k rozdílnosti četnosti škály u spokojenosti a u důležitosti jsem pro potřeby této analýzy převedl škálu 

na hodnoty 1 – 100, kde 1 představuje nejvyšší důležitost, potažmo spokojenost.  
 

Ze získaných dat jsem následně vytvořil poziční mapu, která srovnává vzájemný vztah mezi 

spokojeností a důležitostí u jednotlivých faktorů. 

 

 

 



 

    Graf 5.9: Poziční mapa spokojenosti a důležitosti 

 
Velmi zřetelně je znázorněn pozitivní výsledek u kategorie prostředí. Z obou předchozích 

analýz vyplynul poznatek, že prostředí bylo velmi dobře hodnoceno z hlediska spokojenosti a že je 

pro rozhodování velmi důležité. To je patřičně vykresleno v poziční mapě. Na zcela opačném pólu se 

nachází kategorie program pro stálé zákazníky, což jen zobrazuje mou předchozí úvahu. V grafu lze 

také vidět vysokou důležitost kvality nabízených služeb a zároveň nižší spokojenost s ní. Menší 

spokojenost ve srovnání s hladinou důležitosti je charakteristická i pro nabídku služeb a úroveň cen. 

Vyrovnaná, ale vzdalující se nízkým hodnotám je péče personálu. Jako jediná kategorie s vyšší 

spokojeností a nižší důležitostí je dopravní dostupnost. To by mohlo napovídat o skutečnosti, že i 

kdyby dopravní dostupnost do, řekněme nově navštěvovaného sportovního zařízení byla horší, než u 

stávajícího, nemělo by to při vyšší spokojenosti s důležitějšími faktory v nově navštěvovaném 

sportovním zařízení mít výrazný vliv na rozhodování o každé příští návštěvě. 

 

Korelační analýza odhalila důležitou spojitost, která je jen těsně pod hranicí prokazující silný 

vztah Jedná se o spojitost mezi důležitostí dopravní dostupnosti a spokojenosti s prostředím. Jestliže 

budou návštěvníci spokojeni s prostředím, budou ochotni na dopravu do zařízení obětovat více času. 

Jelikož vytvoření vynikajícího prostředí je základem koncepce projektu, měla by tím vzniknout pro 

zařízení pro sport a volný čas konkurenční výhoda. 
 



 

5.4 Důvody a stimuly návštěvy sportovních zařízení 

 

 Dalším krokem této části výzkumu je zjistit, z jakého důvodu si respondent našel cestu do jím 

nyní navštěvovaného sportovního zařízení, neboli proč právě do něj a ne do jiného. Pro lepší 

specifikaci udávám ještě podmínku. Jestliže hledal zařízení, kde je možno provozovat jím 

preferovanou aktivitu, tak proč navštívil právě toto a ne jiné, které taktéž nabízí jeho oblíbenou 

aktivitu. Ve druhé části se zaměřím, na zjištění informačních zdrojů,  které jej do daného sportovního 

zařízení dovedly, neboli odkud se o sportovním zařízení  respondent dozvěděl. 
 

5.4.1 Důvody návštěvy sportovního zařízení 

 

 Abych mohl určit, co bude hlavními pilíři marketingové komunikace, analyzoval jsem hlavní 

důvody, které respondenty vedly k návštěvě sportovního zařízení. Jelikož někdo mohl mít pro své 

rozhodnutí více důvodů, mohl dotázaný zaznamenat i více možností. 
 

Graf 5.10 poukazuje na tři hlavní důvody, na kterých se podle mého názoru dá úspěšná 

marketingová kampaň postavit.  

 

Doporučení známých, kolegů 
 

Téměř 55% dotázaných přesvědčilo k návštěvě sportovního zařízení doporučení známých či kolegů. 

To znamená, že oni známí a kolegové předávali dále své reference, tedy zkušenosti získané v daném 

sportovním zařízení. Jaké reference předávají, je odrazem jejich celkovou spokojeností, případně 

spokojeností s jednotlivými faktory, neboť ty mohou být ovlivněny důležitostí, jak popisuji 

v předchozí části této kapitoly. Obecně můžeme říci, že se může jednat o reference kladné, takové, 

které pomohou dovést potenciálního návštěvníka do sportovního zařízení a záporné, které naopak 

odradí. Z vlastní zkušenosti mohu jen podpořit tvrzení, že špatné zprávy se šíři mezi populací daleko 

rychleji a s větší intenzitou. Z toho vyplývá, jak důležité budou reference lidí pro získání široké 

klientely. Pouze naprosto spokojený návštěvník bude dávat opravdu pozitivní preference a tím 

přesvědčovat okolí, proč navštívit třeba právě zařízení pro sport a volný čas. Aby si široká veřejnost 

mohla tyto případné reference potvrdit a nadále je posílit, bude nejdůležitějším kanálem marketingové 

komunikace Public relations. 
 

Dobrá dopravní dostupnost 
 

Tu uvedlo jako důvod pro návštěvu sportovního centra 38% dotázaných. Ze zjištěných 

poznatků, názorně vykreslených v poziční mapě (graf 5.9), je patrné, že jsou dotázaní povětšinou 

s dopravní dostupností spokojeni. Pokud by tomu tak nebylo, jistě by to nebyl důvod jejich návštěv 

sportovního zařízení. V předchozí kapitole je ovšem také zmíněna ne příliš vysoká důležitost 

dopravní dostupnosti jako faktoru, ovlivňující každou další návštěvu, a tím naznačené možnosti 

získání potenciálních návštěvníků i z odlehlejších lokalit od zařízení pro sport a volný čas. Dopravní 

dostupnosti se věnuji v řadě kapitol, jako důležité součásti koncepce. Doplnění vyvstalých poznatků 

závěry získanými z analýzy dotčené části výzkumu se věnuji v následující části této kapitoly.      



 

    Graf 5.10: Důvody návštěvy sportovního zařízení 

 
Cena požadovaných služeb 
 

Jako důvod návštěvy sportovního zařízení ji uvedlo 19% respondentů. Pravděpodobně 

nevedla k návštěvě cena, která by byla z pohledu návštěvníka neúměrně vysoká, nýbrž taková, která 

zákazníkem alespoň akceptovatelná. Byla potvrzena existence vztahů mezi cenou požadovaných 

služeb jako faktorem ať již spokojenosti nebo důležitosti a jednotlivými demografickými kategoriemi 

dotázaných. Důvodem návštěvy zařízení pro sport a volný čas by měla cena, která pro daného 

návštěvníka rozumná. K takové nabídce by měly posloužit jednotlivé programy pro návštěvníky, 

které budou nedílnou součástí marketingové komunikace.  
 

Jiný důvod 
 

   Ačkoli 16,5% respondentů uvedlo i jiný důvod, který následně vypsali do dotazníků, žádná 

odpověď se pravidelněji neopakovala a často šlo spíše o sebekritické vyjádření. Dalšími možnostmi 

byly zvědavost, návštěva webových stránek a reklama. Ačkoli co do počtu odpovědí nemá ani jeden 

z těchto důvodů přílišnou váhu, lze je vhodně zakomponovat do marketingové komunikace.  
 

Zvědavost 
 

Zvědavost je jednou ze základních lidských vlastností, která se dá jen těžko potlačit. Pro mne 

představuje velmi silný nástroj, jak přilákat k návštěvě zařízení pro sport a volný čas co největší počet 

lidí. Zvědavost roste s informovaností, pokud se do populace budou pravidelně dostávat zmínky a 

zprávy o nově vznikajícím zařízení pro sport a volný čas, jeho otevření a poté fungování, zcela jistě 



 

může jít o velmi silný důvod pro první návštěvu. Zvědavost jde ruku v ruce s působením Public 

relations a také referencemi, které si lidé předávají. Využití této lidské vlastnosti marketingovou 

komunikací tak může především pro otevření a první období provozu být rozhodující pro přilákání 

širokého okruhu potenciálních zákazníků a partnerů. 
 

Návštěva webových stránek sportovního zařízení 
      

       K tomu, aby se návštěva webových stránek stala důvodem příchodu  potenciálního 

zákazníka do sportovního zařízení, musel získat pocit důvěry. Kvalitní struktura, přehlednost, 

věcnost, požadované informace spolu s galerií a grafickou úpravou působí na každého, kdo se na 

stránkách cíleně, či náhodně ocitne. Proto vytvoření webových stránek takové úrovně, aby mohly být 

i samy o sobě důvodem návštěvy zařízení pro sport bude cílem části marketingové komunikace 

zaměřené na internet. 
 

Reklama  
 

Pro pouhých 4,1% respondentů byla reklama důvodem jejich návštěvy sportovního zařízení. To 

představuje i vzhledem k nákladnosti reklamního sdělení naprosto zanedbatelné procento 

návštěvníků, kteří si našli díky reklamě cestu do daného sportovního zařízení a ne do jiného. Proto se 

domnívám, že použité prostředky budou v rámci marketingové komunikace lépe využity investicí do 

Public relations, neboť to může vést k podpoře pozitivních referencí, které jsou tou nejlepší reklamou. 
  

5.5 Informa ční zdroje o sportovním zařízení 

 

 Respondenti byli dotázáni, odkud se dozvěděli o sportovním zařízení, které navštěvují. 

Pomocí zjištěných výsledků bych tak měl schopen určit optimální kanál marketingové komunikace.   
 

Graf 5.11 ukazuje zcela jednoznačný výsledek, kdy 76% dotázaných uvedlo, že informaci o 

sportovním zařízení získali z doslechu, ať již od svých známých či kolegů. Pravděpodobně se 

k známým a kolegům tato informace šířila podobně, někde ovšem musela začít. Proto se podívejme i 

na ostatní výsledky, jak jsou zobrazeny v grafu 5.11. Jestliže sečtu výsledky všech forem reklamy, 

výsledkem bude 13% respondentů, kteří se dozvěděli o sportovním zařízení pomocí reklamy. 

Srovnání s procentem lidí, kteří mají informace z doslechu může varovat před použitím reklamy jako 

hlavního kanálu marketingové komunikace, jelikož by se mohlo jednat vzhledem k nákladnosti o 

zcela neefektivní vynaložení prostředků.  
 

Více dotázaných než u reklamy uvedlo jako zdroj informace internet (16%). Jednoduše si lze 

představit, jakým způsobem se lze na internetu dostat k daným webovým stránkám, aniž bych o 

existenci sportovního zařízení věděl. Z předchozích řádků vyplývá vztah k reklamě, vylučuji tedy 

použití bannerů, či jiné formy internetové reklamy. Jelikož jako potenciální návštěvník vyhledávám 

zařízení, kde mohu provozovat oblíbenou aktivitu, zadám do vyhledávače pravděpodobně název 

aktivity a případně Ostrava, nebo výraz spojený se sportem, či volným časem. Pokud se mezi 

výsledky hledání zobrazí odkaz na stránku sportovního zařízení, stačí pro návštěvu již jen kliknout. 

Aby tomu tak bylo, musí být využita metoda Pay Per Click (PPC).  Využití této metody 

v marketingové komunikaci, spolu s kvalitními stránkami, které se staly, jak ukázal graf 5.10, 



 

důvodem k návštěvě pro 10% dotázaných. I tento vztah dokazuje o vhodnější investici touto formou, 

než do reklamního sdělení 
 

       Graf 5.11: Zdroj informace o sportovním zařízení 

 
.Jako jiný zdroj respondenti nejčastěji uváděli, že na sportovní zařízení jednoduše narazili, 

když procházeli, či projížděli kolem. Často to bylo ve spojitosti s bydlištěm. 
 

Z výsledků této části výzkumu mohu vyvodit závěr, který se stane naprosto zásadním pro 

tvorbu marketingové komunikace. Hlavním zdrojem odkud se respondenti o sportovním zařízení 

dozvěděli bylo z doslechu od lidí ze svého okolí. Zároveň jako nejčastější důvod návštěvy určili 

doporučení právě lidí ze svého okolí. Zde je vidět hluboká spojitost, která dokazuje sílu referencí, jež 

si mezi sebou jednotlivci a skupiny předávají. Podpoříme-li je pomocí Public relations, využijeme 

lidské zvědavosti a zapojíme další nástroje včetně internetu a reklamy ve vhodnou dobu a rozsahu, 

otevírá se cesta pro vytvoření vhodné marketingové komunikace.  

 

5.6 Doprava do sportovního zařízení 

 

Geografická poloha ve vztahu s jinými sportovními zařízeními a dopravní dostupnost, jsou 

pro životaschopnost a úspěšnost projektu velmi důležité. Zjišťoval jsem mezi dotázanými, jakým 

způsobem se dopravují do sportovních zařízení a také, jakou dobu jsou ochotni na dopravu obětovat.  

 

 



 

 
Graf 5.12: Způsob dopravy do sportovního zařízení 

 
Jelikož ne vždy dotázaní pro dopravu do téhož, či jiného sportovního zařízení používají 

stejný typ dopravy, mohli zvolit všechny možnosti, které používají.   
 

Pouze 2,5% dotázaných používá meziměstskou dopravu, proto lze usoudit, že pokud musí 

dojíždět do města, aby navštívili sportovní centrum, jezdí autem. To je dopravním prostředkem do 

sportovních zařízení u 41% respondentů, což na první pohled vypadá jako nejčastější typ dopravy. 

Záměrně jsem rozdělil městskou hromadnou dopravu na možnosti autobusem či trolejbusem a 

tramvají, abych zjistil, jak důležitá je návaznost na tramvajovou dopravu. Používá více lidí, než 

ostatní formy MHD, je tedy pro potenciální návštěvníky, kteří jsou vázáni obecně na MHD velmi 

důležitá. Celkově 46% se pomocí MHD dopravuje do sportovního zařízení.  

Velká část respondentů (38%) uvedla, že chodí do sportovního zařízení pěšky. Pomocí Chí-

kvadrát testu byla zjištěna existence vztahů mezi těmito respondenty, dobrou dopravní dostupností 

jako důvodem návštěvy sportovního zařízení a maximální dobou dopravy  do 30 min. Ze vztahů 

vyplývá, že pokud nebude zařízení pro sport a volný čas ve vzdálenosti, která podléhá těmto 

podmínkám, pravděpodobně bude složitější než u ostatních potenciálních návštěvníků tuto skupinu 

oslovit a  přivést do sportovního centra. 
 

Potenciální okruh návštěvníků, tak tvoří především ti, kteří se dopravují do sportovních 

zařízení jinak, než pěšky. Důležité však je, jakou dobu jsou ochotni na dopravu obětovat. 

 

 



 

Graf 5.13: Maximální doba dopravy 

 
Ze vztahů mezi maximální dobou a typem dopravy do sportovního zařízení, jejichž existence 

byla potvrzena za použití Chí-kvadrát testu, mohu odhadnou v jakém okruhu se budou pohybovat 

potenciální návštěvníci sportovního centra při zařízení pro sport a volný čas.  

Nejvíce dotázaných uvedlo, že je ochotno obětovat maximálně půl hodiny (celkem 59%). 

Respondenti, kteří chodí do sportovního centra pěšky, téměř úplně tvoří zástupce kategorie do 15 

min, zbylí z nich je ochotno obětovat 15 až 30 min. Do tohoto, nejpočetněji zastoupeného rozmezí 

spadá více než polovina (52%) ze všech, kteří jezdí autem. Ti kteří využívají MHD pro dopravu do 

sportovních zařízení jsou zastoupeni v kategoriích 15 až 30 min a spolu s lidmi, kteří dojíždějí autem, 

tvoří 26% v kategorii 30-45 min. 
 

Tyto čísla pouze podtrhují důležitost dobré dopravní dostupnosti zařízení pro sport a volný 

čas, jestliže je cílem přilákat co nejširší část obyvatel, bez ohledu, odkud se budou dopravovat. 

Jednoduše lze zjistit, nebo i odhadnout, jak velký vznikne okruh od zařízení pro sport a volný čas, do 

kterého lze zahrnout cílovou skupinu, budeme-li počítat na dopravu maximálně 45 min, což zahrnuje 

85% odpovědí respondentů. 
 

Proto je důležité v marketingové komunikaci potenciální návštěvníky informovat o lokalitě, 

dopravní dostupnosti, jednoduchosti spojení, takovou formou, aby měli lidé pocit, že je jim zařízení 

pro sport a volný čas nadosah.          

 

 



 

5.7 Pohled respondentů na současnou situaci 

 

Na závěr výzkumu jsem provedl mezi respondenty jakýsi průzkum, kdy jsem chtěl zjistit 

jejich názory na současnou situaci. Jelikož byl průzkum proveden na účelově vybraném souboru, 

nelze tvrdit, že celá populace tráví svůj volný čas aktivním pohybem. Každý však vnímá lidi kolem 

sebe, jejich vzhled, chování, návyky. Zajímalo mě proto, co si dotázaní myslí o životním stylu 

současné populace. Zda je zde trend, který by lidi směřoval k aktivnímu trávení volného času, či spíše 

nikoli.  
Graf 5.14: Myslíte si, že je aktivní pohyb součástí životního stylu současné populace? 

 
Mezi dotázanými zcela jasně převažuje názor, že aktivní pohyb není součástí životního stylu 

současné populace. Přisuzoval bych tento výsledek několika faktorům. Téměř všichni ve výběrovém 

vzorku jsou aktivní lidé, kteří proto mohou mít pocit, může to však být i fakt, že populace kolem nich 

není dostatečně aktivní. Jednoduše protože ji srovnávají se sebou. I proto si myslím, že převážná část 

odpovědí byla spíše, ne. Dalším důvodem by mohlo být, že naprostá většina dnešního obyvatelstva 

vyrůstala, nebo část života žila v socialistickém státě. Struktura sportovních zařízení byla zcela 

odlišná, pohled na aktivní obyvatelstvo jiný, a vůbec životní návyky se od té doby výrazně změnily. 

Přechod do dnešní doby tržního hospodářství změnil nevratně vnímání lidí, jejich životní styl a 

otevřel jim nové možnosti. Ačkoli aktivní pohyb jako náplň volného času, třeba ještě není součástí 

životního stylu dnešní populace, lidé pro kterých už je, může přibývat. To by mohlo být začátkem 

trendu, který povede pozvolně k přeměně životního stylu společnosti. Již dnes jsou v některých 

zemích nastartovány vládou podporované kampaně za aktivní život, neboť z psychologie i medicíny 

existují podložené výzkumy, které vypovídají o blahodárném účinku aktivního pohybu na lidské 



 

zdraví, jak fyzické, tak duševní. Jestliže dokážeme přilákat mladé a vštěpit jim toto myšlení, a 

zároveň oslovíme i ty starší, aktivní pohyb se pak může stát hlavní náplní volného času další 

generace.  

     Důležitým krokem k naplnění takového cíle je vytvoření adekvátních podmínek. V tomto 

případě se jedná o dostatečnou nabídku. Většina účastníků výběrového vzorku je pravidelnými 

návštěvníky sportovních zařízení v Ostravě, ptal jsem se jich zda si myslí, že je v Ostravě sportovních 

zařízení dostatek, či nikoli.  
 

      Graf 5.15: Myslíte si, že je v Ostravě dostatek sportovních zařízení? 

 
Nejvíce dotázaných uvedlo, že nedokáže posoudit situaci, neboť nezná situaci v Ostravě, 

nebo pravidelně navštěvuje své oblíbené zařízení a o jiná se nezajímá, tudíž nemá přehled. Ze zbylých 

odpovědí vyplývá, že velká část dotázaných si myslí, že je všude ve městě dostatek sportovních 

zařízení. Součástí odpovědí spíše dostatek / spíše nedostatek byla i možnost uvést názor, ve které 

lokalitě podle respondenta není sportovních zařízení dostatek. Nejčastější uváděnou odpovědí byla 

lokalita centra města, což jen potvrzuje závěry získané analýzou konkurence. 
 

Obě otázky představovaly jakousi sondu do názorů a vnímání současného stavu, výsledky  

proto mohou leccos napovědět, ovšem pro koncepci celého projektu zásadně směrodatné nejsou.    

 

 

 

 



 

5.8 Zhodnocení hypotéz 
 

Hlavní hypotéza: 

 

Při stejné ceně nabízených služeb se zákazník rozhodne k návštěvě zařízení s vyšší kvalitou 

služeb a lepším zázemím.  
 

Ověření hlavní hypotézy proběhlo v rámci analýzy spokojenosti a důležitosti, které je 

věnována kapitola 5.3. Z výsledků třídění prvního a druhého stupně a Chí kvadrát testu, které jsou 

podrobně rozepsány v již zmíněné kapitole je platnost hypotézy potvrzena. 

 

Pracovní hypotézy: 
 

H1:  Trávení volného času aktivním pohybem je součástí životního stylu dnešní populace. 
 

Tato hypotéza nebyla potvrzena, neboť na otázku č.2 v dotazníku vyjádřilo 75% respondentů  

názor, že aktivní pohyb není, nebo spíše není součástí životního stylu dnešní populace.  

 

H2: Existuje závislost mezi věkem a spokojeností s kvalitou nabízených služeb. 
 

Platnost hypotézy byla dokazována za pomocí Chí-kvadrát testu. K tomu posloužila data z 

analýzy otázky č.8 z dotazníku, která je věnována míře spokojenosti s jednotlivými faktory. 

Chí kvadrát test jednoznačně potvrdil existence vztahu mezi věkem a spokojeností s kvalitou 

nabízených služeb. Hypotéza je tedy ověřena a může být přijata. 

 

H3: Méně než 20% návštěvníků je ochotno obětovat více než 30 min. na dopravu do sportovního 

zařízení. 
 

Výsledky výzkumu v kapitole 5.5 vypovídají, že více než 30 min. je ochotno obětovat na 

dopravu do sportovního zařízeni 41% dotázaných, proto se hypotéza nepotvrdila.  

 

H4: Existuje závislost mezi profesí dotázaného a hlavními důvody spokojenosti. 
 

Analýza této hypotézy vychází z otázky č.7 v dotazníku, která byla zaměřena na hlavní 

důvody (faktory), které ovlivňují celkovou spokojenost. Tato hypotéza byla ověřována za 

pomocí Chí-kvadrát testu, který existenci vztahu potvrdila, proto může být hypotéza 

potvrzena. 

 

H5: Nejčastěji vede k návštěvě sportovního zařízení doporučení známých. 
 

Jak vyplývá z kapitoly 5.4, téměř 55% dotázaných vedlo k návštěvě sportovního zařízení 

doporučení známých, hypotéza se tedy potvrdila. 

 

 



 

6 Návrh marketingové komunikace 
 

Pro úspěšnou realizaci a fungování projektu zařízení pro sport a volný čas je vytvoření a 

uplatnění kvalitní marketingové komunikace stejně důležité jako sestavení koncepce a následné 

uvedení do praxe.  
 

6.1 Základní východiska 

 

Pro efektivní využití jednotlivých nástrojů komunikačního mixu je nezbytné v navrhované 

marketingové komunikaci respektovat poznatky vyplývající z předchozí kapitoly. Na jejich základě 

lze lépe určit cílovou skupinu, navrhnout postupy a vybrat nástroje, kterými bude dosaženo 

jednotlivých záměrů a samotného cíle. 
 

6.1.1 Cílová skupina 

 

Zde je v prvé řadě nutné rozdělit jednotlivé cílové skupiny. Uvádím jednotlivé, neboť jich 

může být více. Jelikož komplex zařízení pro sport a volný čas je složen z dílčích jednotek, pro které 

vzhledem k využívání může být efektivní podoba komunikace rozdílná.  
  

Cílové skupiny lze identifikovat a rozdělit podle událostí, které se v komplexu budou konat. 

Skupina oslovovány při  konání kulturní, společenské nebo sportovní akce, která bude probíhat v 

multifunkční hala, se liší od té, kterou marketingová komunikace oslovuje pro návštěvu sportovního 

centra. 
 

Kulturní, sportovní a společenské akce budou často pořádány agenturami, které si pouze 

projmou prostory a vytvoří si marketingovou komunikaci na danou akci nezávisle na zařízení pro 

sport a volný čas. Zaměřím se proto na určení cílové skupiny, která bude oslovena k návštěvě 

sportovního centra. 
 

Jelikož návštěvníci jsou ochotni obětovat maximálně 45 minut na dopravu do sportovních 

zařízení a z toho velká část není příliš ochotná strávit dopravou více než půl hodiny, lze na základě 

dopravní dostupnosti vymezit okruh, kam spadá cílová skupina. Je jím území města Ostravy a 

přilehlých obcí, avšak s vědomím, že s rostoucí časovou náročností dopravy (více než 30 min.), klesá 

ochota k návštěvě.   
 

Hlavní cílovou skupinou, podle poznatků získaných výzkumem, budou tvořit aktivní lidé, 

kteří pravidelně přicházejí trávit svůj volný čas do sportovního zařízení. Jelikož 56% respondentů 

uvedlo, že chodí pravidelně minimálně jednou týdně, pokusím se oslovit právě je. Jak z výsledků 

vyplynulo, tito lidé jsou většinou mladšího věku, zaměřím se proto na skupinu obyvatel do přibližně 

45 let věku. Lidé kolem této hranice tvoří cílovou skupinu také proto, že jsou často rodiči. Děti od 5 

let budou zařazeni do školiček jednotlivých sportovních klubů v rámci zařízení pro sport a volný čas,  

proto je důležité, seznámit rodiče s prostředím a přesvědčit je, že našli to pravé místo pro aktivity své 

ratolesti. 

 



 

6.1.2 Cíle komunikace 

 

Základní komunikační cíle prodejny jsou v podstatě čtyři: informovat cílovou skupinu o 

existenci prodejny, přesvědčit cílovou skupinu k návštěvě zařízení pro sport a volný čas, získat věrné, 

opakovaně přicházející zákazníky a dále pak zapojit tyto zákazníky do aktivní spolupráce. 
 

Jelikož se v případě zařízení pro sport a volný čas jedná o vybudování zcela nového 

komplexu, tak lze tyto rozdělit do dvou etap. První je založena na informování širokého okruhu 

potenciálních návštěvníků (obyvatelé města Ostravy a přilehlých lokalit) o existenci zařízení pro sport 

a volný čas a všech jeho složek, a dále pak k přesvědčení cílové skupiny k návštěvě zařízení.   
 

Po několika prvních týdnech činnosti zařízení pro sport a volný čas nastane druhá etapa, která 

představuje běžný provoz. Zde již zahrnuje marketingová komunikace všechny čtyři výše zmíněné 

základní cíle, které by měly fungovat podle následujícího schématu. 
 

Obr. 6.1: Práce s cílovou skupinou v závislosti na cílech komunikace 

 
(Zdroj: vlastní tvorba) 

  
Těmto základním cílům je nadřazena snaha vybudování povědomí o zařízení pro sport a 

volný čas a všech jeho částí mezi širokou veřejností, jako o místě kam lze jít za kulturou, sportem, 

aktivním odpočinkem či relaxací. Zároveň by mělo mít zařízení pověst místa, kde si návštěvníků váží, 

kde jsou všem činnostem vytvořeny vynikající podmínky, kde jsou vytvořeny a dodržovány principy 

na nejvyšší úrovni, ale hlavně, že zařízení pro sport a volný čas je zde pro lidi a je dostupné a 

otevřeno opravdu všem.  
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6.1.3 Rozpočet na komunikaci  

 

Pro sestavení rozpočtu bude využito poznatků z analýzy výzkumu, především těch, které se 

týkají efektivnosti komunikačních kanálů a nástrojů. Do první etapy plnění cílů budou investovány 

mnohem větší finanční prostředky, než do etapy druhé, proto proběhne sestavování formou metody 

přijatelného rozpočtu. V maximální možné míře bude využito místních a domácích zdrojů, ať již se to 

týká sportovců, umělců, či firem, jež budou zajišťovat dílčí složky první etapy. 
 

Ve druhé etapě bude rozpočet záviset na aktuálních cílech a jejich naplnění, půjde tedy spíše 

o nárazové investice. 
 

Výše rozpočtu se bude samozřejmě odvíjet také od limitů, pokud budou finanční  možnosti omezeny.    
 

6.2 Informování cílové skupiny o zařízení pro sport a volný čas 

 

Jelikož zařízení pro sport a volný čas bude zcela novým objektem v centru Ostravy a bude 

zpočátku možná spojováno především s nahrazením funkce stávající Bonver Arény, je nutné 

informovat veřejnost o lokalitě, prostorách a funkci komplexu. 
 

Záměr 
 

V první, a stěžejní etapě, pro informování široké veřejnosti o celku, a jednotlivých složkách, 

zařízení pro sport a volný čas, bude využito kanálů neosobní komunikace, tak aby byl zasažen nejen 

maximální počet potenciálních zákazníků cílové skupiny, ale vůbec, co největší počet obyvatel 

Ostravy a okolí. 
 

Ve druhé etapě pak bude využito především sociálních kanálů osobní komunikace, které 

budou podporovány vybranými kanály neosobní komunikace. Tato strategie vyplývá z poznatků 

získaných výzkumem, a snahou o maximální efektivitu investovaných nákladů na marketingovou 

komunikaci. 
 

Realizace – první etapa 
 

Marketingoví komunikace bude v první etapě představována organizací události, při 

příležitosti slavnostního otevření zařízení pro sport a volný čas. Cílem této události je seznámit 

detailně veřejnost s komplexem, navodit přátelskou atmosféru, a spojit myšlenky návštěvníků o 

zařízení s prožitým nevšedním zážitkem. 
 

Pod pojmem událost mám na mysli kulturně-sportovní akci, při které bude veřejnosti 

představen areál komplexu zařízení pro sport a volný čas a bude tak zároveň jakýmsi dnem 

otevřených dveří. Při odpoledním programu budou k nahlédnutí přístupné všechny veřejné prostory 

areálu, od hotelových pokojů, přes zařízení sportovního centra, až po lóže v multifunkční hale. 

Všechny složky zařízení pro sport a volný čas budou plně funkční, jako by byly při plném provozu v 

maximálním vytížení. To znamená využití všech konferenčních prostor hotelu a multifunkční haly k 

doprovodným přednáškám, besedám se sportovci, umělci, trenéry, hosty. Pro návštěvníky každého 



 

věku budou připraveny různé disciplíny, kvízy, vědomostní soutěže. Hlavním dějištěm sportovních a 

dovednostních soutěží pro děti i dospělé bude sportovní centrum, kde si návštěvníci budou moci 

vyzkoušet jednotlivá sportoviště, zasoutěžit, poradit se s odborníky, nebo si jen celé centrum 

prohlídnout. Restaurace nabídne speciality své kuchyně doplněné o venkovní pohoštění z klubového 

grilu. Odpolední program v multifunkční hale bude zaměřen především na děti, pro které budou 

dovednostvní soutěže prokládány vystoupeními řady sportovců a umělců. 
 

Veškerý personál bude připraven návštěvníkům pomoci, poradit, předvést, nebo zodpovědět 

případné dotazy. Svým individuálním přístupem, vědomostmi, vřelostí a otevřeností se bude snažit 

navázat kontakty s každým z návštěvníků, což by mělo být základem vnímání zařízení pro sport a 

volný čas jako komplexu otevřeného lidem. 
 

Ve všech prostorách, především sportovního centra, budou umístěny ceníky nabízených 

služeb a všechna zvýhodnění v rámci věrnostních a klubových programů, které budou taktéž 

srozumitelně popsány a zveřejněny. Rozhodne-li se návštěvník, bude si moci okamžitě zřídit členství, 

zakoupit si na akci zvýhodněnou poukázku nebo permanentní vstupenku. Personál kdykoli poradí, či 

vysvětlí výhodnost programů pro individuální potřeby každého zákazníka. V rámci dětského 

programu a dovednostních soutěží bude zároveň probíhat nábor do jednotlivých sportovních klubů při 

zařízení pro sport a volný čas. Rodiče mohou vyzkoušet, která aktivita je vhodná a pro svou ratolest 

zábavná a hned ji zapsat do sportovní školičky. 
 

Celá akce vyvrcholí ve večerních hodinách, kdy budou představeny všechny možnosti využití 

multifunkční haly. V rámci show zde návštěvníci spatří krátké exhibice jednotlivých sportovních 

klubů týmů, které budou zároveň představovat aktivity, za kterými návštěvník může do zařízení pro 

sport a volný čas přicházet, ať již jako divák, nebo především jako aktivní člověk za svou oblíbenou 

volno-časovou čínností. 
 

Exhibiční vystoupení sportovců budou vždy orámovány vystoupeními roztleskávaček, které 

budou působit při domácích zápasech týmů hrajících zápasy v multifunkční hale. Kultura zde bude 

představována vystoupeními umělců rozličných žánrů, především těch, kteří mají kořeny v regionu.  

Budu-li konkrétní, o sportovní exhibici by se měli postarat především basketbalisté klubu BK NH 

Ostrava, volejbalisté VK DHL Ostrava, floorbalisté FBC Pepino Ostrava a případně dalších týmů. 

Sportovní stránka programu bude doplněna ukázkou sportů, jako badminton, fitness a dalších, které je 

v rámci sportovního centra možné provozovat. Kulturní část by mohli tvořit české skupiny v průřezu 

žánry, nemělo by chybět vystoupení členů Janáčkovy konzervatoře a vrcholem kulturní části by 

mohlo být vystoupení Jaromíra Nohavici a případně jeho hostů jako symbolu našeho regionu.   

Návaznost sportovních a kulturních vložek budou zajišťovat zmíněné roztleskávačky a laserová 

show. 
 

Jelikož kapacita multifunkční haly je 3500 míst k sezení, a tento počet by při volném 

vstupném nemusel být dostačující, bude na večerní show v multifunkční hale vybíráno vstupné. To by 

nemělo přesáhnout 200 Kč, přičemž polovina z ceny vstupenky půjde na vybraný charitativní 

program, druhá polovina pak bude představovat poukázku, kterou může návštěvník proměnit ve 



 

služby sportovního centra, nebo ihned v občerstvení v restauraci nebo hotelovém baru, kde, volně 

přístupnou, neorganizovanou zábavou celá akce skončí. 
 

Pro zajištění cílů první etapy a především tak pro informování široké veřejnosti o vznikajícím 

komplexu zařízení pro sport a volný čas, poloze a dopravním spojení, jeho jednotlivých částech, o 

datu otevření a s tím související sportovně-kulturní akcí bude využito několika nástrojů 

marketingového mixu. Marketingová komunikace zde využije strategie tahu, kdy pro vzbuzení zájmu 

a následné možné návštěvě zařízení bude hrát důležitou roli zvědavost, což je, jak vyplývá z výzkumu 

nezanedbatelný faktor. 
 

6.2.1 Média 

 

Použití tiskových médií a prostředků vystavení v marketingové komunikaci lze vztáhnout 

především k první etapě realizace cílů komunikace. Také při komunikaci k pořádání sportovní, 

společenské nebo kulturní akce v multifunkční hale či jiných prostorách zařízení pro sport a volný čas 

jich může být užito. Jelikož tyto následné komunikace budou povětšinou realizovány externími 

agenturami, zaměřím se na komunikaci k první etapě. 
 

 Tisk  
 

Redakce regionálního deníku bude oslovena pro spolupráci na mediální kampani. Deník by se 

mohl stát hlavním mediálním partnerem akce v oblasti tisku, přičemž by spolupráce mohla být 

rozšířena i na působnost při běžné činnosti zařízení pro sport a volný čas. Tím by měla být zajištěna 

publicita již od plánování výstavby. Před blížící se otevírací akcí bude pozvánka rozšířena do více 

redakcí, aby bylo pokrytí co nejširší. Jako hlavní mediální partner v oblasti tisku však budou deníku 

poskytnuta práva na rozhovory se zajímavými osobnostmi a hosty akce, a také budou redakci 

zpřístupněny informace, které jiným redakcím poskytnuty nebudou. Ty, spolu s prezentačními 

prostory poskytnutými při samotné akci, představují protislužbu za poskytovanou inzerci. V případě 

úspěšné spolupráce zde bude zájem o stálé partnerství, čímž by měl být zajištěn hlavní kanál Public 

relations.  
 

Za účelem propagace otevírací akce a celého zařízení pro sport a volný čas budou vydány 

bulletiny, jež budou šířeny mezi veřejnost především skrz partnery akce, kteří budou mít na jeho 

stránkách odpovídající reklamu.  
  

Městské zpravodaje, oběžníky, tiskoviny jednotlivých statutárních obvodů, všechny redakce 

budou osloveny k publikování informací, článků a rozhovorů o plánované výstavbě, funkci a 

možnostech, jež bude zařízení pro sport a volný čas návštěvníkům poskytovat. Ačkoli nejsou tyto 

tiskoviny oblíbeným čtivem velké části obyvatel, poskytují o to větší prostor pro inzerci a mohou se 

stát velmi efektivním kanálem Public relations.  
 

Do škol na území města budou rozšířeny tiskové materiály, které budou informovat učitele, 

žáky a jejich rodiče o vzniku zařízení, koncepci a komplexu samotném, nabízených možnostech, 



 

kontaktech a také o pravidelných náborech do sportovních týmů a klubů, probíhajících jak přímo v 

komplexu zařízení pro sport a volný čas, tak i na jednotlivých školách. 
 

Televize, rozhlas 
 

Využívána budou audiovizuální média výlučně s regionální působností. Kampaň v rámci 

první etapy realizace cílů bude vedena formou upoutávky na akci konanou u příležitosti otevření 

zařízení pro sport a volný čas. Upoutávky musí obsahovat informace o vznikajícím komplexu, 

lokalitě, odkazu na webové stránky a pozvánku na otevírací akci. S blížícím se datem otevření se 

bude také zvyšovat intenzita vysílanosti. Jelikož média, která budou upoutávku vysílat, by měly 

zároveň být mediálními partnery akce s exkluzivitou práv a prostorem na vlastní prezentaci v rámci 

akce, náklady na tuto formu komunikace by měly být minimální. 
 

Prostředky vystavení 
 

Na území města Ostravy, především pak v jeho centru budou několik měsíců před otvíracím 

dnem rozmístěny billboardy, které budou informovat o vznikajícím komplexu, fotograficky o stavu, v 

jakém se stavba nachází, o lokalitě, případně dopravní dostupnosti a o datu, kdy bude zařízení 

otevřeno. S blížícím se datem otevření se bude zvyšovat počet billboardů, přičemž budou 

aktualizovány (především fotografie stavby). Ve chvíli, kdy i z letmého pohledu na billboard bude 

zřejmé, že stavba je téměř hotova, bude komunikace rozšířena o informace a pozvánku na akci u 

příležitosti otevření zařízení pro sport a volný čas. Vždy bude na billboardu uvedena webová stránka, 

kde se potenciální návštěvník může dozvědět více. 
 

Před samotnou akcí bude funkce billboardů podpořena plakáty, které budou upravenou, 

zmenšenou obdobou poslední verze billboardů, aby byla vyvolána spojitost mezi oběma formami. 

Plakáty budou vylepovány na místech k tomu určených ve všech městských částech a obvodech, 

nejčastěji však v centru města.    

Internet 
 

Internet, jako elektronická forma mediální částí kampaně, bude nejen její nedílnou součástí, 

ale jelikož bude denně využíván při obou etapách, lze jej považovat za jeden z hlavních pilířů. 

Poznatky z analýzy výzkumu ukázaly na důležitost začlenění tohoto média do komunikačního mixu.  
 

Internetová kampaň bude představována webovými stránkami zařízení pro sport a volný čas. 

Stránky budou v plném provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce od svého spuštění, které by mělo být 

přibližně měsíc před slavnostním otevřením komplexu zařízení pro sport a volný čas. Od této chvíle 

budou formou prezentace, galerie a uveřejněných informací potenciální zákazníci zváni k návštěvě a 

ke vstupu do některého z klubových či věrnostních programů. 
 

Webové stránky budou následně rozčleněny podle dílčích jednotek zařízení (hotel, 

multifunkční hala, sportovní centrum) na nezávislé stránky, pomocí nichž bude návštěvník 

komunikovat s příslušnou částí. Domény budou uzpůsobeny tak, aby byla zřetelně zachována 

sounáležitost k zařízení pro sport a volný čas.  



 

Na stránkách budou uvedeny všechny, jakkoli jinak dostupné informace jako ceníky, klubové 

a věrnostní programy, pořadatelství akcí, informace o aktuálním dění, atd. To vše doplněno o důležité 

odkazy, galerii a prezentace, jež by měly přispět k přilákání dalších potenciálních návštěvníků.  
 

Mimo tuto zmíněnou informační funkci budou webové stránky zajišťovat přímou komunikaci 

se zákazníkem. Pokud bude zákazník registrován, může využívat služeb on-line rezervačního 

systému, zvýhodněně dobíjet kredit na své magnetické kartě, či přímo zakoupit permanentní 

vstupenky a jiné nabízené zboží a služby. Pomocí členské zóny bude každému členovi klubového 

programu automaticky vytvořen osobní profil, do kterého budou zasílána data nejen o novinkách a 

akcích, ale také např. o individuálních tréninkových plánech, výkonnosti, dietních programech a další 

informace, které se budou týkat přímo individuálních potřeb jedince. Data budou zde  

shromažďována a následně mohou sloužit jako zdroj informací pro hlubší analýzu, nebo plánování.   
 

Na webových stránkách budou umístěna loga všech partnerů dané části zařízení nebo celku. 

Jelikož budou přímo propojeny na domovské stránky těchto partnerů, pouhým kliknutím se tam může 

návštěvník okamžitě přemístit. Tím bude zajišťována internetová část prezentace partnerských 

společností. 
 

Výsledky výzkumu poukázaly nejen na nezbytnost začlenění internetu do komunikačního 

mixu, ale především na důležitost vytvoření kvalitních webových stránek. Jasná struktura, 

bezpečnost, srozumitelnost, věcnost, intuitivní ovládání, to vše doplněno o prezentace a grafickou 

stránku, budou tvořit základ pro webové stránky, do jejichž špičkového zpracování a zajištění 

funkčnosti budou investovány nemalé finanční prostředky. 
 

Ačkoliv je nejznámější formou internetové reklamy banner, pro potřeby tohoto návrhu bude 

reklama, z hlediska efektivity, obstarána nepřímo, prostřednictvím služby PPC (pay per click). K 

propagaci webu tak bude použita metoda, jejíž podstatou je přivedení zákazníka na stránky (po zadání 

klíčových slov do vyhledávače), nikoliv pouze jeho neadresné oslovení (platba za zákazníka proběhne 

pouze v případě jeho návštěvy na stránkách). Potenciální zákazník z cílové skupiny se tak z 

webových stránek, v případě zájmu, dozví dostatečné množství informací a může pomocí registrace a 

rezervačních systémů s jednotkami zařízení pro sport a volný čas komunikovat. 
 

Náklady na internetovou reklamu se budou rovnat počtu uživatelů, kteří budou přivedeni na 

webové stránky, ať to budou stránky zařízení pro sport a volný čas, nebo přímo stránky sportovního 

centra, hotelu, nebo multifunkční haly. Pokud pomocí PPC navštíví některou z těchto stránek 50 tisíc 

uživatelů, zaplatí za každého z něj cca 1 Kč, tedy 50000 Kč.  
   

6.2.2 Podpora prodeje 

 

Jak jsem již zmínil, polovina hodnoty vstupenky na akci návštěvníkovi poslouží jako 

poukázka, v jejíž hodnotu může přeměnit za služby nabízené ve sportovním centru. V rámci akce při 

příležitosti otevření zařízení pro sport a volný čas budou probíhat sportovní, vědomostní a 

dovednostní soutěže, jejichž jednotliví vítězové, ale i někteří poražení obdrží jako cenu výherní 

poukázky, díky kterým pak podle hodnoty může využít nabídky služeb zařízení pro sport a volný čas.  



 

6.3 Zvýšení povědomí o zařízení pro sport a volný čas 

 

Prvními týdny provozu zařízení pro sport a volný čas skončí první etapa naplňování 

marketingových cílů a plynule přejde do etapy druhé, která bude probíhat při každodenním provozu 

zařízení. První etapa využívá mnoho nástrojů komunikace, do nichž budou vloženy nemalé finanční 

prostředky. V tomto se druhá etapa velmi liší. Po jakémsi velkolepém nastartování, přechází zařízení 

do běžného provozu, kde už půjde o jeho samotnou životaschopnost. V prvních týdnech od otevření, 

kdy každý bude mít stále před očima zážitek z otevírací slavnosti, kdy bude zařízení pro sport a volný 

čas tématem diskuzí, reportáží a novinových článků, nastane nejlepší období pro vyjednávání 

partnerství pro zařízení, kluby a týmy, tedy ideální období pro získávání finančních prostředků na 

provoz. Udržení formy a rozsahu komunikace z první etapy by bylo naprosto neefektivní, naopak, 

komunikace musí vedena směrem, který bude efektní a zároveň maximálně šetrný. K takovému 

postupu navádí závěry získané analýzou v předchozí části. Jelikož hlavním informačním kanálem, jak 

uvedli respondenti, bylo z doslechu, a nejdůležitějším pro návštěvu doporučení známých. Naplňování 

cílů druhé etapy proběhne za pomocí těchto kanálů osobní komunikace.  
 

Pro posílení povědomí o zařízení pro sport a volný čas bude využíváno prostředků, které 

podpoří pozitivní názor populace na něj. Záměrem podpory je přesvědčení veřejnosti a potenciálních 

návštěvníků o prospěšnosti fungování zařízení, o kvalitním zázemí kterým disponuje, o špičkové 

úrovni služeb a vztahu k zákazníkům, které vypovídají o poctivých pracovních principech 

dodržovaných všemi členy zařízení pro sport a volný čas. Podpora osobní komunikace bude 

zajišťována pomocí Public relations a sponzoringu.  
 

6.3.1 Public relations 

 

Pomocí tiskových zpráv, konferencí a interwiev publikovaných v regionálních médiích, které 

budou pravidelně monitorovat dění v zařízení pro sport a volný čas bude neustále veřejnosti 

připomínána existence, funkce a prospěšnost fungování zařízení pro sport a volný čas. Formou 

bezplatné inzerce skrz možnosti mediálních partnerů budou zveřejňovány např. informace o: 

 

Činnosti komplexu 

- O sportovních, kulturních a společenských akcích konaných v multifunkční hale, 

- turnajích a soutěžích jakýchkoli věkových kategorií v rámci sportovního centra, 

- pořádání seminářů a konferencí v prostorách hotelu. 
 

Uplatňovaných principech a úspěších 
 

- O výchově a vzdělávání zaměstnanců, 

- širokých možnostech klubových a věrnostních programů, 

- o charitativní činnosti, 

- úspěších členů klubů a týmů zařízení pro sport a volný čas. 



 

Jelikož jde o bezplatnou inzerci, mohou být tyto články dle rozhodnutí příslušné redakce 

libovolně kráceny, jde však především o pravidelné informování o činnosti a připomínání přítomnosti 

zařízení pro sport a volný čas potenciálním návštěvníkům. 
 

6.3.2 Sponzoring  

 

Ačkoli sponzoring bude jedním z hlavních zdrojů přímů na provoz zařízení pro sport a volný 

čas a bude vypovídat o vztazích s partnerskými společnostmi, v omezené formě bude sponzoring 

poskytovan i ze strany zařízení pro sport a volný čas. Příjemcemi bude velmi úzká skupina, pro 

kterou bude tato poskytovaná podpora velkou pomocí v běžném životě, přičemž jí bude otevírat 

možnosti, kterých by se jí bez takovéto pomoci nedostalo. 
 

Pomocí sponzoringu budou naplňovány některé cíle ve vztahu k veřejnosti, které by měly 

poskytnout populaci informace o pozitivních záměrech a filosofii zařízení pro sport a volný čas. 

Zamýšlěný sponzoring lze rozdělit na: 
 

Charitativní činnost 
 

Podpora bude poskytnuta vybraným zařízením a jednotlicům žijících či působících ve městě 

ostrava a blízkém okolí. Vesměs půjde o pomoc těžce nemocným, či zdravotně postiženým, ktreým 

finanční příspěvek zajistí možnost lékařského zákroku, nákladné léčby nebo nákupu pomůcek a 

vybavení, které mohou otevřít dotčeným nové možnosti a zkvalitnit jejich život.  

 

- Prostředky na charitativní činnost budou vyčleňovány z příjmů zařízení pro sport a volný čas, 

přičemž jejich výše bude odvozena od bilance obchodní činnosti v daném období. 
 

- Sportovní, kulturní a společenské akce představují další zdroj získávání finančních prostředků na 

pomoc. Stejným způsobem, jako tomu bude při otevírací slavnosti, bude na vybraných akcích část 

vstupného použita na podporu vybraného zařízení nebo jednotlivce. 
 

- Další formou podpory bude nákup nezbytného vybavení a vytvoření odpovídajících podmínek 

pro handicapované sportovce, nebo mladé, nadějné, děti a mládež, kterým by jejich sociální 

situace jinak nedovolila rozvíjet svůj talent a potenciál. 
 

Výchovná činnost 
 

Tato forma podpory bude zaměřena na spolupráci se školami a výchovnými zařízeními ve 

městě, kterým spolupráce umožní využívat v určitých provozních časech prostor a zařízení, jimž 

nedisponují. Vybrané školy se zapojí do výchovného programu mladých vytvořením sportovních 

družstev v jednotlivých věkových kategoriích. Týmům poskytne zařízení pro sport a volný čas ve 

spolupráci s možnou podporou ze strany školy či ministerstva školství a tělovýchovy nezbytné 

vybavení a určení zaměstnanci zařízení se budou podílet na přípravě družstev po stránce technické, 

metodické a výchovné.  

 



 

Zařízení pro sport a volný čas bude pravidelně pořádat utkání a turnaje ve všech sportovních 

odvětvích, pro které má prostory a vybavení. Tato klání budou probíhat hlavně na školské úrovni, 

přičemž nejlepším družstvům a jednotlivcům z těchto klání bude přidělena podpora a vytvořeny 

podmínky pro jejich další rozvoj. Tito vybraní sportovci se následně střetnou se svými vrstevníky z 

jiných evropských zemích ať v zahraničí, kdy náklady budou spoluhrazeny prostředky poskytnutými 

zařízením pro sport a volný čas, nebo bude klání v komplexu pro sport a volný čas jeho realizačním 

týmem pořádáno. 
 

 Všechny zmíněné formy sponzoringu budou použity pro prezentaci filosofie, činnosti a 

principů zařízení pro sport a volný čas v podání kanálů Pubic relations. 

  

6.4 Získání stálé klientely 

 

Naplňování všech přání a potřeb zákazníků je základem k vytvoření vztahu k nim. Od jejich 

spokojenosti se pak odvíjí i pocity, které v souvislosti s pobytem v zařízení pro sport a volný čas 

prožívají. Pokud se zde cítí příjemně, vyhovuje jim prostředí a celkově jsou spokojen, mohou se stát 

pravidelnými, loajálními zákazníky. Je zcela jasné, jak důležité, jsou pozitivní reference a doporučení 

ze strany zákazníků, proto každý, kdo tato doporučení šíří, plní maximálně efektivní cestou 

komunikační funkci. Analýza výzkumu potvrdila platnost hlavní hypotézy, která vypovídá o 

návštěvníkově preferenci lepší kvality prostředí a služeb při stejné ceně. Jelikož kvalita bude 

bezpochyby v zařízení pro sport a volný čas na špičkové úrovni, cena služeb bude odvozena metodou 

shody s konkurencí. Pro loajální zákazníky, potenciální referenty, budou připraveny programy, které 

těmto návštěvníkům za svou věrnost podmínky zvýhodňují. 
 

6.4.1 Programy pro stálé zákazníky 

 

Představují nástroj, který návštěvníky sblíží se zařízením pro sport a volný čas, pomáhá 

budovat  vzájemný vztah a přináší návštěvníkům výhody,  které je mohou motivovat k pravidelným, 

nebo i častějším návštěvám. Každý loajální zákazník, který je zdrojem doporučení, patří do 

subkultury zařízení pro sport a volný čas a proto mu bude dán tento vztah patřičně najevo, právě 

prostřednictvím individuálních výhod některého z programů pro stálé zákazníky. Základem výhod, 

které budou poskytnuty, je snížení ceny a to v závislosti na zvoleném programu a kategorii zákazníka. 

Další možností je nepřímá podpora prodeje, kdy získá pravidelný návštěvník poukázku na jiné služby 

či zboží, nebo slevu z nich. Tato podpora bude stabilní součástí programů, bude však v návaznosti na 

akce mít i nárazový charakter. 
 

Pomocí programů se stálým návštěvníkům ještě rozšíří nabídka služeb, především o 

individuální tréninkové a metodické hodiny s kvalifikovanými pracovníky, poradenství, tvorbu 

individuálních tréninkových, dietních plánů a podobně. Návštěvník bude registrován v členské zóně, 

pomocí níž si může z webových stránek společnosti libovolně stahovat poskytované informace a 

materiály.  

 



 

Jednotlivé programy budou neustále vyvíjeny a dle přání a potřeb vylepšovány, tak aby 

přesně vystihovaly podstatu, pro kterou jsou stvořeny. Základním předpokladem je nastavení všech 

programů tak, aby zaujaly, byly pro návštěvníka výhodné, snadno pochopitelné a vyžadovaly zadání 

pouze nezbytných údajů. 

 

Věrnostní programy 
 

Základem vytvoření těchto programů jsou poznatky získané analýzou výzkumu. Jejich 

využití a začlenění do jednotlivých programů by mělo zajistit sportovnímu centru stálou klientelu, 

neboť mohou pro návštěvníky představovat výhody, které konkurence nebude schopna zajistit.  
 

Programy budou fungovat na systému hodnotových vstupenek, jinak známých jako 

permanentních, či kreditem přednabitých čipových kartách. Omezení permanentních vstupenek bude 

dobou platnosti (denní, týdenní, měsíční, roční), nebo počtem použití. U čipových karet bude 

omezující pouze výše kreditu, který bude v závislosti na využívání služeb z karty odčerpáván. Každý 

z druhů omezení bude mít své zvýhodnění a opodstatnění, tak aby si mohl zákazník zvolit variantu, 

která mu nejvíce vyhovuje. Takový přístup byl zvolen právě kvůli zjištěným preferencím různých 

skupin. Například někteří muži preferují intenzitu, proto pro ně budou výrazněji zvýhodněny časově 

omezené permanentní vstupenky. Oproti nim preferují ženy pravidelnost, budou tedy spíše 

upřednostňovat vstupenky omezené počtem použití. Pokud by byl zaveden pouze systém čipových 

karet, byl by tento rozdíl samozřejmě zohledněn, avšak pro, řekněme zkušební dobu, budou uchovány 

všechny možnosti. Důvodem je možná neochota k zaplacení výrobních nákladů karty ze strany 

zákazníka.  
 

Programy budou přímo děleny na čerpání příslušných služeb a zvýhodněny dle délky 

platnosti či počtem vstupů. Bude nabízena také varianta kombinace služeb, neboť jak ukázal výzkum, 

pro různé skupiny, jsou atraktivní různé věci. Příkladem uvedu výraznou oblíbenost spinningu a 

aerobicu u žen, nebo spiningu a badmintonu u lidí starších 40ti let. Výhodnost kombinovaných 

programů by mohla takovým zákazníkům vyhovovat, či je přivést k další aktivitě trávení volného 

času. 
 

Jediným programem, který nebude zpřístupněn všem, bude program studentský. Žáci a 

studenti budou moci po svou dobu studia, avšak pouze do věku 26 let využívat výrazných cenových 

slev, které jim bude program v určitých denních dobách nabízet.  
 

Účastníci věrnostních programů se mohou zároveň stát jejich spolutvůrci, jelikož jim bude 

nabídnuta možnost sestavit si permanentní vstupenku čistě podle svých preferencí. Výsledné 

zvýhodnění permanentky obsahující např. 10 hodin squashe, 10 vstupů do fitness centra a 10 vstupů 

na spinning, bude vypočítáno z celkového počtu 30ti nakoupených vstupů, vynásobeným 

koeficientem ze tří různých sportů. Cena tak bude výhodnější, než kdyby si návštěvník pořídil            

3 jednotlivé permanentní vstupenky. Data budou zapsány na magnetické čipové kartě, z které pak 

budou odečítány. Tím by mělo být zajištěno, že návštěvník bude hostem výhradně sportovního centra 

při zařízení pro sport a volný čas a bude přicházet častěji, za různými aktivitami. Možnost 

individuální se stavy, by měla být přesvědčivým argumentem pro všechny, kteří nejsou zastánci 



 

magnetických čipových karet jako permanentních vstupenek. Postupný přechod na výhradní 

používání těchto karet by zjednodušilo následný provoz. Díky této strategii bude vytvořena téměř 

neomezená nabídka, která by spolu s neustálým vývojem a zlepšováním, měla zajistit, že 

návštěvníkovi jeho věrnostní program přesně vyhovuje. Tímto způsobem chci naplnit cíl  této oblasti, 

kterým je zpřístupnění služeb sportovního centra co nejširší skupině veřejnosti. 

 

Klubové programy 
 

Jelikož v analýze výzkumu byl zjištěn velmi silný vztah mezi kvalitou nabízených služeb a 

programem pro stálé zákazníky u podnikatelů, přičemž cena byla označena jako nedůležitá, klubový 

program by měl naplňovat přání této skupiny. Klubový program lze charakterizovat jako vrcholnou 

formu věrnostního programu. Plně vychází z principů a poznatků výše popsaných, používá podobné 

nástroje, pouze přístup do něj je omezen určitými kritérii. Ta mohou být průběžně upravována, ale 

budou vycházet z daného základu.  
 

Členství bude vždy nabídnuto ze strany zařízení pro sport a volný čas a to jednotlivcům, či 

představitelům společností, které budou pro provoz komplexu velmi důležité. Jedná se tedy o jakýsi 

klub VIP. Klubové členství bude představovat protihodnotu, či odměnu za poskytovanou podporu ze 

strany těchto jednotlivců a společností. Stane se tedy dalším z nástrojů pro vyjednávání o sponzorství 

či partnerství.  
 

Podle výše a úrovně poskytované podpory budou členům pravidelně zajištěny preferované 

služby v požadovaných hodinách, zpřístupněny speciální klubové prostory, zajištěna VIP místa při 

pořadatelství akcí, možnost využívání luxusní klubové šatny s vlastní skříňkou, stálé parkovací místo 

a podobné výhody, pro běžného návštěvníka možná zcela nepotřebné, avšak touto skupinou 

oceňované či vyžadované. Člen klubu bude majitelem magnetické čipové karty, pouze designově 

odlišené od těch, které jsou používány ve věrnostních programech. Karta bude obsahovat kredit, ať již 

přednabitý, či připsaný na základě výše podpory, kterým mohou platit nejen ve sportovním centru, ale 

také v hotelu, restauraci, hotelovém baru či v obchodě se sportovním vybavení v prostorách 

komplexu.   
 

6.4.2 Osobní prodej 

 

Profesionální prodej bude formou zajištění osobního prodeje. Půjde v podstatě o jednání 

zástupce zařízení pro sport a volný čas se zástupcem vrcholného managementu společností, které 

působí ve městě Ostrava a okolí.  
 

Těmto subjektům budou nabídnuty programy, které mohou být pro společnosti zajímavé a 

přínosné. Pro vhodnou spolupráci pak bude navrženo několik modelů, z nichž může být vybrán ten, 

který bude vyhovovat oběma stranám. 
 

Nabídka služeb a programů bude obsažena v souhrnném balíčku pod názvem Corporate gym. 

Jedná se o kompletní, špičkovou péči o vybrané zaměstnance či vedení společnosti, s nimiž bude 



 

pracováno na jejich fyzické a duševní kondici, zlepšování pracovní i sportovní výkonnosti, 

pozitivním myšlení a dalších souvisejících činnostech.  
 

V rámci programu bude nabídnuta služba team building, kdy na podobném principu, 

rozšířeném o účast na událostech a kláních pro získání společných zážitků, bude stavěn a stmelován 

pracovní kolektiv společnosti. Takový program by se měl následně projevit ve vzájemnou důvěru, 

spolupráci a lepší pracovní výsledky kolektivu.K těmto účelům bude využito vhodných sportů 

(např.spinning) a prostředků které zařízení pro sport a volný čas nabízí, podpořených o zmíněné 

účasti na událostech a kláních. 
 

V denním harmonogramu budou vytipovány hodiny, nejčastěji využívány vysoce 

postavenými představiteli jednotlivých společností, ty pak budou pracovně označeny jako manažerské 

hodiny. Účelem bude vytvoření prostoru pro setkávání vlivných lidí všech sektorů, kteří mohou 

napříště cíleně navštěvovat tyto hodiny, aby si otevřeli případnou cestu ke svým jednáním. Vytvoření 

a navedení dané skupiny do tohoto prostoru by mohlo vést k získání stálých zákazníků s příležitostí k 

získání partnerství se společnostmi zastupovanými těmito lidmi. 
 

Jak jsem naznačil, společnosti využívající speciální programy se mohou stát zákazníky nebo 

partnery. V případě, že nebudou mít zájem o spolupráci, bude jim na míru uzpůsoben některý z 

věrnostních programů, aby bylo vytvořeno stálé spojení, což je hlavním záměrem. Podmínky 

poskytnuté sponzorům a partnerům se někdy od těch zákaznických příliš lišit nemusí, naopak, v 

některých případech může být společnosti zaručeno bezlimitní využívání programů a služeb. Služba 

Corporate gym se stane dalším nástrojem k jednávání s potenciálními partnery či sponzory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Závěr 
 

Předpokládané možnosti vytvoření sportovně - volnočasového komplexu, které jsou spojené 

s nahrazením funkce již nevyhovujícího stařičkého objektu, po desetiletí známého jako hala Tatran, 

pro mně byly podnětem k výzkumu situace, ve které se sektor nabídky těchto služeb ve městě 

nachází. Provedl jsem analýzu současného stavu, pomocí níž byla určena potenciální optimální 

poloha, odhalil jsem nedostatečnou nabídku některých aktivit a získané poznatky mi pak posloužily 

jako důkaz smysluplnosti zamýšleného projektu. 
 

Prvním krokem pro vznik zařízení pro sport a volný čas bylo vytvoření základní koncepce a 

definování filosofie, cílů a principů, na kterých bude činnost komplexu postavena. Jejich detailní 

rozpracování, nalezení důležitých spojitostí a vlivů, které budou každodenní provoz ovlivňovat jsou 

nedílnou součástí první části práce. Skloubení činnosti všech složek zařízení pro sport a volný čas, tak 

aby spolu souvisely, spolupracovaly a vytvořily jedinečný komplex založený na veřejně prospěšné 

filosofii a zároveň pro efektivitu svého řízení finančně silný a nezávislý, bylo nelehkým úkolem, 

avšak zároveň velkou výzvou. Ověřením, zda byl tento úkol naplněn, však bude až každodenní 

provoz.  
 

Za pomocí poznatků z analýzy výzkumu byla navržena konečná nabídka služeb, které bude 

návštěvník moci dle libosti využívat. Zároveň byly zjištěny poznatky o rozdílné preferenci aktivit 

různými skupinami dotázaných, které jsem uplatnil při tvorbě marketingové komunikace.  
 

Návrh marketingové komunikace zařízení pro sport a volný čas na základě skutečností a závěrů 

získaných analýzou provedeného výzkumu je hlavním cílem této diplomové práce. Analýza byla 

cíleně zaměřena na odhalení existence vztahů a jejich důležitosti pro návštěvníky, tak, aby se mohly 

získané výsledky a poznatky stát základem pro vytvoření kvalitní marketingové komunikace. 

K potvrzení či vyvrácení vztahů, měření jejich významnosti a zjišťování dalších skutečností, bylo 

použito hned několik statistických metod, jejichž výsledky jsou důkazem pro získaná východiska.  
 

Velmi důležité bylo zjištění hlavních příčin spokojenosti návštěvníků, jejich porovnání s faktory 

důležitými pro rozhodování o případné návštěvě sportovního zařízení. Zjištění rozdílů pro jednotlivé 

skupiny dotázaných posloužilo jako základ pro tvorbu programů, které by měly zajistit stálou, loajální 

klientelu.  
 

Návrh marketingové komunikace vypovídá o formě, použití kanálů a nástrojů, kterými bude 

zařízení pro sport a volný čas s potenciální skupinou zákazníků komunikovat. Získané poznatky jsou 

důvodem zvolení právě tohoto způsobu. Maximální efektivita využití zdrojů  je důležitým principem 

celé koncepce činnosti zařízení pro sport a volný čas a ovlivňuje jak komunikaci, tak i samotnou 

činnost. Největší důraz bude kladen na získávání nových zákazníků pomocí pozitivních referencí 

spokojených, loajálních zákazníků, neboť tato forma osobní komunikace je velmi účinná a efektivní. 

Podporou těchto doporučení zajistí kanály Public relations, které budou zdrojem informací o veřejně 

prospěšné činnosti zařízení pro sport a volný čas. To vše bude možné pouze za předpokladu vytvoření 

vynikajícího zázemí, poskytování služeb nejvyšší kvality, dodržování předem daných principů a 

filosofie všemi zaměstnanci.        


