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1 Úvod 

„Člověk není jen tělo a duch, nýbrž tělo, duch a charakter. Charakter se nevytváří duchem, 

ale pomocí těla.“ [10] 

Termíny sport nebo tělesná kultura, i když ne úplně doslova a v takovém smyslu, 

jak se s nimi setkáváme dnes, jsou známy již od dávných dob nejstarších civilizací. Lidé 

měli vždy zájem o pohyb. A součástí kultury jako celku byla také kultura tělesná, jejíž 

význam byl spíše zaměřen na výchovu bojovníků a vojáků. Byl zaveden systém na bázi: 

„Ve zdravém těle, zdravý duch.“ Již ve starověku se objevovaly nápady se založením míst, 

které by sloužily k relaxaci, uvolnění a odpočinku. Římané, poté, co ovládli Řeky, převzali 

jejich lékařské poznatky, seznámili se blíže s oblastmi hygieny, masážemi a drobnými 

sportovními hrami. Taktéž je známo, že ambice císařů byly nejen vybudovat lázně, ale 

především je mít po sobě pojmenovány. Tato centra, známá pod pojmem TERMY, 

obsahovala např. knihovny, gymnastické sály a míčovny.  

Postupem času zároveň s vývojem, různými náboženskými nebo kulturními vlivy a 

změnami chování lidí ve společnosti včetně růstu jejich nároků vznikla centra sloužící 

především k odpočinku, odreagování a příjemnému strávení volného času. Volný čas, jenž 

je definován mnoha odborníky, jejichž názory se neustále prolínají, překrývají a do jisté 

míry i odlišují, lze chápat jako zbytkový čas, který nastává po splnění všech povinností. 

Relaxační centra jsou v dnešní době fenoménem. V čase plném shonu, neustálého 

vyřizování a pochůzek, neurčité pracovní doby, starostí a především pak obav z nemocí 

nebo stárnutí. Každý člověk, bohatý nebo chudý, má zájem pečovat o své zdraví a o pocit 

příjemné pohody. Tento široký pojem může mít mnoho významů, protože každý si způsob 

své relaxace představuje jinak. Proto díky nesčetnému množství nabídek, které dnešní 

společnost nabízí, jsou místa určená k relaxaci zlatým dolem nejen pro podnikatele, ale 

také pro jejich klienty. 

Víme, že i mezi relaxačními centry existuje konkurence, což přináší velký zájem o 

zkoumání důvodů a příčin, proč jsou některá z nich mimořádně úspěšná, jiná jen průměrná 

a určitý počet dokonce zaniká. Každou konkurenční výhodu lze popsat jako vícesložkovou, 

vícevrstvou, vnitřně propojenou a dynamickou. Hlavním cílem cesty vedoucí ke 

komerčnímu úspěchu je především orientace na zákazníka, snaha uspokojit co nejlépe a 
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nejrychleji jeho potřeby, přání a požadavky (a dokonce i ty, které si dosud ani 

neuvědomuje). 

Tato bakalářská práce je věnována analýze managementu relaxačního centra, což 

ostatně vyplývá z jejího samotného názvu. Nejprve je v ní teoreticky vysvětlena daná 

problematika, aby pak mohlo dojít k lepší analýze prostředí a vnitřního potenciálu objektu. 

Dále je vytvořen strategický scénář vývoje a současného chodu tohoto místa a navržena 

jeho prognóza. V praktické části jsou přiloženy také grafy a tabulky, které ilustrují danou 

situaci. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků šetření s návazností na návrhy a 

doporučení. 

Cílem této bakalářské práce je samotná analýza managementu Relaxcentra, díky níž 

půjde o nastínění možného způsobu hledání a nalezení konkurenční výhody konkrétního 

lidmi značně vyhledávaného místa určeného k relaxaci a příjemnému strávení dovolené. 

Seznámíme se s historií objektu, ověříme si návratnost investic, zjistíme, jaká je 

spokojenost zákazníků a poznáme nové plány do budoucna. Toto je jeden z důvodů, proč 

se bakalářská práce zabývá touto problematikou v užším pojetí. 
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2 Teorie vymezení pojmů, použité metody a techniky 

2.1 Vymezení vybraných pojmů z oblasti managementu 

2.1.1 Management  

Anglickému pojmu „management“, jenž je tak často používán v odborné literatuře, 

v denním tisku nebo běžném životě, terminologicky odpovídá český ekvivalent „řízení“, a 

to zejména řízení podnikové zahrnující oblasti výroby, prodeje, vývoje a výzkumu. 

V současné odborné literatuře můžeme najít celou řadu definic a slovních vymezení 

týkajících se pojmu „management“, které se snaží co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit 

jeho obsahovou náplň. [2]  

Management je pojem velmi specifický, původem americký a jeho výklad je do 

jisté míry obtížný. Obecně jej lze rozdělit zhruba do tří skupin, kdy je kladen důraz na 

následující definice: 

Vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, jde o 

proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a efektivně uskutečňují 

zvolené cíle. [4] 

Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky – management jsou typické činnosti, 

které manager vykonává (např. rozhodování, organizování, planování, kontrolování, 

vedení lidí, koordinace, motivování). [6] 

Předmět studia a jeho účel – managementem nazýváme soubor přístupů, zkušeností, 

doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických 

činností, směřujících k dosažení soustavy cílů organizace. [9]  

„Z uvedeného lze shrnout, že management je proces plánování, organizování, 

vedení i kontroly lidí a jejich činnosti uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje dosažení 

stanovených cílů efektivní transformací vstupních zdrojů v požadované výstupy.” [5] 

Velmi často se polemizuje nad otázkou, zda-li je management věda nebo umění. 

Mezi odpověďmi se pak objevuje názor, že manažerská práce je jak vědou, tak zároveň 

uměním. 
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2.1.2 Manažer  

Pojem manažer je tradičně chápán a přiřazován pracovníkům, do jejichž 

kompetence spadají mnohé vedoucí funkce. Jedná se např. o řízení kolektivu ostatních 

zaměstnanců, organizování a vedení určitých skupin za účelem dosažení daných cílů. 

Manažer by měl disponovat řadou potřebných vlastností jednak vrozených, dále pak během 

své praxe získaných, díky nimž může plnit náročné úkoly spojené s výkonem funkce. 

Jedná se o člověka zodpovědného, oplývajícího tvůrčími schopnostmi s touhou po moci, 

což zahrnuje odpovědnost nejen vůči sobě samému, ale také vůči státu a jeho institucím, 

dále pak vůči společnosti a lokalitě působnosti.   

2.1.2.1 Členění manažerských rolí podle Mintzberga:[4] 

 

Formální autorita 

 

 

Interpersonální role 

Reprezentant 

Vůdce 

Styčný důstojník 

 

Rozhodovací role 

Podnikatel 

Eliminátor poruch 

Alokátor zdrojů 

Vyjednávač 

 

Informační role 

Sledovatel 

Šiřitel informací 

Mluvčí 

 

 

Obrázek 1.1 manažerské role 
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2.1.2.2 Manažerské funkce 

“Odborníci managementu se shodují na těchto základních manažerských funkcích: 

plánování, organizování, personalistika (výběr a rozmístění lidí), vedení lidí a 

kontrolování.” [4] 

 

Plánování zahrnuje výběr úkolů, postupů a činností nutných k dosažení 

stanovených cílů. Existuje celá řada plánů, od celkových po velmi podrobné plánovací 

studie, návrhy či analýzy.  

 

• Dlouhodobé cíle 

• Střednědobé cíle 

• Krátkodobé cíle 

• Sportovní cíle 

• Ekonomické cíle 

• Sociální cíle 

 

 

Právě cíle nám ukazují konečný žádoucí stav, jehož bychom měli na základě plánů 

v budoucnu dosáhnout. Proto je vhodné  řídit se  následujícími vlastnostmi: 

 

S –  specific – specifický, originální, jedinečný 

M  –  measurable – měřitelný 

A  –  agreed – akceptovaný, přijatelný 

R  –  realistic – reálný 

T  –  trackable – sledovatelný 

 

Cíle organizace musí být současně dosažitelné, smysluplné a také motivující pro 

zaměstnance. 

 

Organizování znamená tu část řízení, která sestavuje účelnou strukturu v dané 

organizaci. Vytvoří se jistota, že všechny úkoly potřebné k dosažení cílů jsou přiděleny 

těm lidem, kteří jsou schopni je plnit nejlépe. Smyslem této organizační struktury je 

pomáhat konstruovat nejadekvátnější prostředí pro vykonávání daných činností. [2] 
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Vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů 

a dalších potřeb podniku nebo jeho částí je posláním organizování. Splňuje tak řetězce 

požadavků: [7] 

 

 

O  –  objectives  

S   –  specialization 

C  –  coordination  

A  –  authority  

R  –  responsibility  

 

Personalistika je výběr a rozmístění lidí (spolupracovníků) – vytvoření požadavků 

na pracovní síly, nábor, výběr, umístění, oceňování, plánování povolání, školení a rozvoj 

uchazečů i stávajících pracovníků, aby uložené úkoly byly plněny účinně a efektivně. [2] 

 

Kontrolování znamená měření, korekce provedených individuálních i celkových 

aktivit organizace tak, aby byly v souladu s plánem – měření a hodnocení dosažených 

výsledků, zjišťování výskytu odchylek od standard, měření úspěšnosti činností. [2]   

 

Vedení lidí představuje jejich ovlivňování takovým způsobem, aby byli prospěšní 

organizaci a pomáhali dosahování stanovených cílů. Vedení zahrnuje motivaci, styl, 

přístupy manažerů a komunikaci.  

 

Styl vedení můžeme nazvat vertikálním pohledem na vztah vedoucího k 

podřízeným, přičemž známe tyto tři základní styly vedení: [2] 

 

 

 

AUTOKRATICKÝ  DEMOKRATICKÝ  LIBERÁLNÍ 
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Mezi nejrozšířenější teorie motivace patří Maslowova teorie potřeb: [7] 

 

 

 

 

 

Potřeba seberealizace 

Potřeba prožívat vážnost 

Potřeba přátelství 

Potřeba bezpečí a jistoty 

Fyziologické potřeby 

 

Obrázek 1.2 Maslowova teorie potřeb 

 

2.1.3 Strategie  

Pojetí pojmu strategie vychází ze starověké podstaty: slovo „stratégem“ ve 

staročeštině znamenalo překvapující vynalézavost, nečekaný obrat, lest, past nebo trik. 

Strategie je tedy výsledkem účelného a cílově orientovaného procesu. Strategie je 

mimořádně složitá, zahrnuje určení dlouhodobých základních cílů firmy, stanovení 

nezbytných činností a zdrojů pro dosažení těchto cílů. Realizaci strategie představuje 

strategické řízení, což je soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů rozvoje firmy. 

Strategie, díky níž by měly být přednosti uplatněny co nejefektivnějším způsobem, má 

směřovat k vítězství pomocí získání a udržení konkurenční výhody.  

 

V konkurenčním prostředí trhu stojí na počátku vize, poslání podniku a strategické 

cíle. Právě důsledná analýza předností a slabostí podniku i určení hrozeb a příležitostí 
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poskytne základní podklady pro určení typu strategie, která bude z určených alternativ 

nejvhodnější. Za nejobtížnější část se považuje implementace strategie, jež představuje 

vlastní zavedení strategie do reality, přičemž je nutno neustále pomocí strategické kontroly 

provádět potřebnou revizi postupu. [5] 

2.1.3.1 Konkurenční výhoda 

Dosáhnout konkurenční výhody je cílem každé firmy. Zpětnou vazbou je pak 

jméno, známost, spokojení zákazníci, úspěch, prestiž a v neposlední řadě peníze. 

Důležitým krokem je sestavit si takovou konkurenční strategii, která sama o sobě bude 

dobrým tahem v boji na konkurenčním poli. Vhodné je využít širokou škálu nástrojů, 

zaměřit se na marketingový mix a využít schopností a dovedností manažera. Hlavním 

motivem je dosažení potřebné úrovně konkurenceschopnosti. Pozornost strategického 

uvažování se přesouvá od otázek udržení vlastních nákladů na nejnižší možné úrovni a 

udržení produktivity k otázkám kvality a ceny nabízených produktů.  

Vytvořit konkurenční strategii v podstatě znamená vypracovat zásady, určující jak 

bude firma konkurovat, jaké by měly být její cíle a jaká opatření bude nezbytné přijmout 

pro jejich dosažení. Vhodné je rozložení přístupu k formulování strategie do bodů, díky 

nimž lze v průběhu předejít mnoha komplikacím a dosáhnout tak snadněji námi 

stanoveného cíle. [8] 

Aby současná strategie měla smysl, je nutné vzít na vědomí následující body: [8] 

Co se nyní v podniku děje? 

• Nutné předpoklady o postavení podniku, 

• přednosti a slabiny, 

• trendy v odvětví,  

• konkurence.   

Co se děje v prostředí? 

• Důležité možnosti a rizika odvětví,  

• klíčové faktory konkurenčního úspěchu, pravděpodobné příští kroky současných i 

potenciálních konkurentů, jejich možnosti a limity,  
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• politické, vládní nebo sociální faktory, které představují ohrožení nebo naopak 

příznivé podmínky,  

• přednosti a slabiny v porovnání se současnými a budoucími konkurenty. 

Co by měl podnik dělat? 

• Sestavit konkurenční strategii, 

• neopomínat aktualizace strategie, 

• eliminovat vysoké odchylky od původní strategie. 

2.1.3.2 Prvky strategické analýzy 

Výběr a formulace vhodné strategie a její následná implementace je základem 

každého strategického řízení. Tomuto procesu předchází tzv. strategická analýza. Ta je 

prostředkem zkoumání strategických oblastí firmy, která je rozdělována odborníky na 

vnější okolí a vnitřní prostředí neboli MAKROOKOLÍ a MIKROOKOLÍ. Právě vykonání 

strategické analýzy znamená nezbytný předpoklad pro vymezení strategie firmy. Velmi 

důležité je neopomínat její neustálou aktualizaci. 

Při provádění této analýzy se užívají četné metody a techniky, jež umožňují 

manažerům získat nezbytné informace, přičemž každý individuálně preferuje a doporučuje 

jinou kombinaci metod. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.3 Okolí podniku 
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Makroprostředí 

Je dáno vnějšími okolnostmi, které ovlivňují mikroprostředí. 

Přírodní prostředí představuje základní potenciál pro podnikání. Do tohoto 

prostředí lze zahrnout: 

• umístění v regionu, jeho velikost, klimatické podmínky, 

• vzdálenost mezi zákazníky a dodavateli – dopravní možnosti, úroveň infrastruktury. 

Technologické prostředí je charakteristické nestálými změnami, neboť technologie 

postupují s vývojem neustále dopředu.  

• Komunikační infrastruktura, 

• internet. 

Demografické prostředí se zabývá studiem lidské populace z hlediska mnoha 

faktorů: 

• velikost populace, její rozmístění, hustota obyvatel, mobilita, sociální, příjmová, 

kvalifikační a vzdělanostní struktura, věková struktura a ekonomická aktivita. 

Ekonomické prostředí představuje faktory, které ovlivňují kupní sílu a nákupní 

zvyky spotřebitele. 

• Kurz měny, míra inflace, velikost koupěschopné poptávky, ceny, velikost úrokové 

míry, výše důchodů, míra nezaměstnanosti, životní náklady. 

Politicko-právní prostředí zahrnuje vliv vládních a politických orgánů a organizací, 

díky nimž jsou formulovány z hlediska státu určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, 

jakostní a zdravotní požadavky formou zákonů, vyhlášek a předpisů. Těmito pravidly jsou 

státem chráněny širší celospolečenské zájmy spotřebitele i výrobce.  

• Zákony, vyhlášky a předpisy. 

Sociálně-kulturní prostředí je zaměřeno na chování zákazníků, ve kterém se odráží 

jejich spotřební a kupní postoj, který je výrazně ovlivněn celkovým charakterem poptávky, 

postojem k výrobkům, preferencemi a motivací ke spotřebě, kupní aktivitou apod. Chování 

jedince je formováno nejen jeho osobností, zahrnující individuální vlastnosti, ale také vlivy 

obecnější povahy.  
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• Kultura, vzdělání, náboženství, tradice národa, rodina, emancipace a obecné 

zvyklosti. 

Mikroprostředí 

Je dáno faktory bezprostředně ovlivňujícími možnosti firmy uspokojovat potřeby a 

přání zákazníků. 

Vnitřní vlivy prostředí: 

• funkce komunikativní a informativní – prostřednictvím nástrojů marketingu firma 

informuje zákazníky o produktech a jejich vlastnostech, 

• funkce koordinační – slouží jako prostředek komunikace mezi firmou a jejími 

zákazníky, 

• funkce analytická – cílem je shromažďování a analyzování faktorů působících v 

okolí firmy a ovlivňující její aktivity, zpracované informace jsou následně 

konzultovány vedením firmy a slouží k sestavení strategie do dalších období. 

Vnější vlivy prostředí – firma v zájmu uspokojení potřeb a přání zákazníků vstupuje do 

kontaktu s řadou dalších subjektů: 

• konkurence – jedná se o další firmy, podniky, které se pohybují na totožném trhu a 

svou aktivitou ovlivňují okolní subjekty ke svému prospěchu,   

• partnerské firmy, které se podílejí na aktivitách firmy, ale nepředstavují 

konkurenci, 

• veřejnost – jedná se o určitou skupinu lidí, která významně ovlivňuje chod firmy, 

• zákazníci (domácnosti, firmy, stát). 

2.1.3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky společnosti 

a také příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s podnikatelským záměrem, 

projektem, strategií nebo i restrukturalizací procesů. Díky ní dokážeme komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je 

důležitou součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 
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  SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V šedesátých letech 20. století vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 

500 nejvýznamnějších amerických společností. 

 

  Tato analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy neboli jeho 

vnitřního prostředí a rovněž analyzuje vnější prostředí, což zahrnuje situaci okolí firmy. V 

mikroprostředí hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Naopak v makroprostředí 

nachází příležitosti a hrozby pro firmu.  

 

  V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a 

slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie mohou být 

vzápětí použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy. 

 

  SWOT analýzu lze využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie 

společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Následně jsou 

managementem voleny tyto možnostmi: 

• MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti, 

• MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti, 

• MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby, 

• MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby. [11] 
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2.2 Marketing, nástroj úspěšného managementu 

2.2.1 Definice marketingu a jeho využití v praxi  

  Pojem marketing je dosti moderním, v současnosti velmi používaným termínem, 

jehož význam bývá často nesprávně vymezen, neboť existuje celá řada jeho definic.   

  Podle P. Kotlera (1972) lze pojem marketing charakterizovat jako „soubor všech 

lidských činností zaměřených na zprostředkování směny hodnot“. 

  Dále P. Kotler (1989) charakterizuje marketing jako „sociální a manažerský proces, 

jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce 

komodit a jejich směny za jiné komodity nebo za peníze“.  

  Další významná definice, již uvádí Schoel a Guiltinan (1988) zní „marketing 

představuje činnost všech jedinců a organizací zaměřených na zjišťování a uspokojování 

lidských potřeb, a to na základě směny“. 

   Nejznámější a zároveň nejčastěji formulovaná teorie definice marketingu je známa 

ve znění P. Kotlera (1992): „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a 

skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotových výrobků s ostatními“.  

  Marketing lze tedy vyjádřit jako vztah mezi nabízejícím a poptávajícím. Ten je 

úzce spjat s tržní ekonomikou a vyvíjí se společně s ekonomikou každé země. Vyjadřuje 

přístupy, vize manažerů a určuje směry jejich myšlení. V analýze jednotlivých definic se 

nejčastěji setkáváme s pojmy: společenský proces, řídící proces, potřeby lidí, skupin a 

společností, tvorba nabídky a směny a hodnotné výrobky, z čehož vyplývá, že marketing 

tvoří jednotný a vzájemně propojený komplex činností.  

  V pojetí americké marketingové asociace je marketing definován jako „proces 

plánování a uskutečňování koncepce, ocenění, stimulování a distribuce nápadů, zboží a 

služeb pro vytvoření výměny uspokojující cíle jednotlivce firmy“. [3] 
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2.2.2 Nástroje marketingu – marketingový mix  

  V roce 1948 byl systém nástrojů marketingu definován N. H. Bordnem a nazván 

marketingovým mixem. Řada odborníků se zabývala touto problematikou. Výčet jeho 

nástrojů se různil – od tří až po sedm prvků.   

 

  Jedná se tedy o souhrn nástrojů, které marketing využívá k ovlivnění zákazníka či 

trhu. [3] 

Marketingový mix 4P 

  Nejznámější a nejpoužívanější tzv. E. J. McCartyho členění marketingového mixu 

je nazýváno 4P:  

 

product – produkt 

  Jedná se o služby nebo výrobky, ze kterých má spotřebitel užitek. Produkty jsou 

děleny na materiální (iontový nápoj) a nemateriální (lekce aerobiku).  

 

price – cena 

  Značí hodnotu produktu. Obtížnější je určení ceny ve sféře nemateriální. U nízké 

ceny nastává možnost negativního pocitu zákazníka, tzn., že služba se může jevit jako 

nekvalitní. V ceně jsou zahrnuty specifické vlastnosti služeb a prožitek.  

Nastavením ceny by měl manažer zvážit různé, ovšem dosažitelné cíle: přežití, 

maximalizace zisku a prodeje, prestiž, návratnost investic. 

 

promotion – propagace  

  Cílem je informovat zákazníky o produktech, které firma nabízí a přimět je k jejich 

koupi. Metody: reklama, sponzoring, přímý marketing, předprodej, média, soutěže, 

sportovně-společenské události. 

 

place – místo 

  Znamená umístění produktu na trhu, jeho dostupnost, rozmístění a distribuce 

(možno i pomocí medií – internet, televize, rozhlas). Místo by mělo být dobře dostupné, 

tzn. přístupné, v bezpečném okolí, působit příjemně. Klíčovým faktorem je i dostupnost 

vstupenek a umístění doprovodných služeb!  
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Místo služby: 

• zákazník jde k provozovateli,  

• provozovatel k zákazníkovi,  

• transakce na dálku (poštou, elektronicky atd.). 

 

  Dalším významným nástrojem marketingu je rozšířený marketingový mix 4P o tři 

další položky. Marketingový mix služeb – 7P:  

product – price – place – promotion – people – processes – physical evidence. [3]   

Podpora prodeje 

  Hlavním úkolem tohoto nástroje komunikačního marketingového mixu je 

přitáhnout pozornost zákazníka, podat mu základní a podnětné informace, které následně 

vedou ke koupi produktu nebo služby. Jedná se o krátkodobý proces směřující k rychlé a 

intenzivní reakci spotřebitele.  

 

  Typy podpory prodeje: předvádění výrobků v místě prodeje, nabídka slevových 

kuponů na určitý produkt, rozdávání vzorků zdarma, volné vstupenky, předplatné, bonusy 

stálým klientům atd. [3] 

Publicita, PR, public relations 

  Jedná se o systematické a předem naplánované vytváření dobrých vztahů firmy 

s veřejností. Pomocí techniky a nástrojů lze budovat a udržovat vztah se svým okolím. Jde 

o dlouhodobou cílevědomou činnost, jejíž záměry jsou např. budování a udržování image 

firmy, podpora umisťování produktů na trh, ovlivňování konkrétní spotřebitelské skupiny, 

pomoc při zavádění nových služeb, řešení aktuálních problémů a otázek. [3] 

Osobní prodej 

  Osobní prodej značí interakci neboli úzký vztah mezi spotřebitelem a 

poskytovatelem. Velmi důležitým prvkem je působení lidského faktoru. Osobní prezentace 

produktů, výrobků a služeb je úzce spojena se sdělením zážitků, ty mohou být v konečné 

fázi buď pozitivní, nebo negativní. Významný vliv tedy má ústní podání, a to nejen ze 

strany prodejce, ale především mezi spotřebiteli, kteří si předávají zkušenosti a informace o 

produktech. Osobní doporučení může výrazně ovlivnit propagaci a využití produktu 

ostatními spotřebiteli. [3] 
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Přímý marketing  

  Přímý marketing umožňuje přesné zaměření na cílovou skupinu s nabídkou 

produktů a získání okamžité zpětné vazby, díky níž má možnost účinné kontroly a regulace 

trhu. Užívanými prostředky jsou přímá rozesílka, nabídka katalogů, přímý prodej, 

rozesílání prospektů, časopisů s využitím elektronických médií, e-mailu apod. [3] 

2.2.3 Možnosti získávání potřebných financí 

Sponzoring 

  Jedná se o podporu sponzorovaného, jenž získá určité finanční, materiální nebo 

nemateriální prostředky od sponzora, kterému se ovšem zavazuje vykonáním protislužby, 

např. šíření reklamy nebo produktů, které se týkají jména podniku samotného. 

Sponzorovaný využívá poskytnutých prostředků nebo služeb od sponzora k plnění svých 

náročných cílů. Sponzoring je vlastně vztahem zakládajícím se na službě a zároveň 

protislužbě a měl by být ustaven na oboustranně známých cílech, mravně-etických 

principech a v neposlední řadě pak na vzájemně prospěšných přínosech. Je úzce spojen 

s reklamou: 

• sportovní vybavení,  

• ubytovací služby, 

• doprava, 

• regenerace, 

• materiální věci v různé peněžní hodnotě. [3] 

Reklama 

  Reklamou se rozumí placená forma neosobní prezentace a propagace výrobků, 

služeb nebo myšlenek subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních 

medií. Tento fenomén se stává v životě stále důležitějším faktorem, neboť jeho cílem je 

zvýšení prodeje. Příjmy z reklamy tvoří velmi významnou a nezanedbatelnou disponibilní 

položku. Reklama může plnit řadu funkcí, např.: 

• INFORMAČNÍ, 

• PŘESVĚDČOVACÍ – především v konkurenčních podmínkách,  

• UPOMÍNACÍ.  
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Druhů reklam je nesčetné množství, jedná se např. o: 

• internetovou reklamu, 

• televizní reklamu, 

• tiskovou reklamu (formou inzerátu nebo letáku), 

• světelnou reklamu, 

• rozhlasové spoty, 

• mobilní reklamu, 

• billboardy, 

• propagační materiály. [3] 

Dary 

  Slovem darovat rozumíme převést něco žádoucího nebo cenného z majetku dárce 

do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty.  

 

  Bezplatnost a dobrovolnost jsou charakteristické znaky daru. Předmětem daru se 

může stát prakticky cokoliv, převážně to bývají peníze a movité věci, avšak pouze ty, na 

které má dárce vlastnické právo. Bezplatností rozumíme, že obdarovaný se nezavazuje 

poskytovat dárci jakoukoliv protihodnotu vyjádřitelnou penězi. A dobrovolnost vystihuje 

situaci, kdy dárce poskytuje majetkové hodnoty ze své vůle a dobrovolně. V praxi je 

možné i vzájemné darování.  

 

  Darování a dary také můžeme brát z hlediska daní. Zdejší vymezení se však liší, 

neboť částka je rozdílná jak pro osoby fyzické (§ 15, odst. 8 zákona o daních z příjmů), tak 

pro osoby právnické (§ 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů). [3] 

Prostředky z podnikatelské činnosti 

  Jedná se o prostředky, které firma získává provozováním podnikatelské činnosti. 

Manažeři s nimi nakládají tak, aby zisk z této činnosti hrál ve prospěch firmy.  

• Prodej vstupného na sportovní nebo společenskou událost, 

• prodej propagačních materiálů (např. trička, čepice, plakáty se symboly a znaky 

firmy), 

• prodej služeb (nabídka regenerace, relaxace a dalších služeb z oboru atd.), 

• prodej občerstvení,  

• pronájem prostorů, 
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• hostinské služby, 

• pořádání sportovně-společenských akcí (plesy, zábavy, turnaje atd.), 

• reklamu. 

Dotace 

  Pod pojmem dotace se rozumí určitý peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá 

úhrada ze strany státu (vláda, zákonodárné sbory) nebo územněsprávního celku (kraj, obec, 

městská část), která je poskytnuta nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, 

jehož poskytování je ve veřejném zájmu.  

 

• Prostředky ze státního rozpočtu, 

• prostředky z rozpočtu kraje, 

• prostředky z rozpočtu obce. 

Prostředky z fondů Evropské unie 

  Cílem Evropské unie prostřednictvím politiky soudržnosti, která usiluje o 

rovnoměrný a hospodářský politický rozvoj všech svých členských států a jejich regionů, 

je zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími členskými 

státy. Toto úsilí se souhrnně nazývá HSS neboli evropská politika hospodářské a 

sociální soudržnosti, zkráceně pak kohezní politika. Fondy EU představují hlavní nástroj 

realizace HSS. Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu, musí předložit 

projekt řídícímu orgánu operačního programu. Projekty mohou předkládat obce, kraje, 

ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, 

výzkumná centra atd. [12] 

 

Úvěr 

  Úvěr znamená postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi, 

který se na principu návratnosti zavazuje tuto půjčku v průběhu nebo po uplynutí doby 

splatnosti splatit včetně uhrazení určitého úroku ve formě peněžité prémie. Poskytování 

úvěru patří mezi základní činnosti bank, která jim zajišťuje příjmy, neboť se jedná o hlavní 

položku jejich aktiv. Existuje široká škála úvěrů, které jsou děleny do kategorií podle 

formy poskytnutí a splácení: 
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• zbožové úvěry – úvěry, které jsou poskytnuté a splácené ve zboží, 

• obchodní úvěry – úvěry poskytnuté ve zboží a splácené v penězích,  

• revolvingové úvěry – úvěry, kde postupné splácení ovlivňuje možnost opětovného 

čerpání, 

• pronájem placený dopředu nebo předplatné – úvěr poskytnut v penězích a splácen 

ve zboží nebo službách, 

• peněžní úvěry – skutečné poskytnutí peněz – převážně se jedná o bezhotovostní 

formu, zde patří:  

o kontokorentní úvěr,  

o provozní úvěr, 

o investiční úvěr,  

o eskontní úvěr,  

o hypoteční úvěr,  

o spotřební úvěr,  

• závazkové úvěry a závazky – ručení banky za svého klienta a případné zaplacení 

jeho závazku, jde o: 

o akceptační úvěr, 

o avalový úvěr,  

o bankovní záruka,  

• alternativní formy financování – klient získává finanční prostředky za určitých 

specifických podmínek, zahrnují:  

o faktoring,  

o forfaiting,  

o leasing.  
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2.3 Metody a techniky výzkumu 

Metody a techniky jsou podstatnou součástí výzkumu a předcházejí tak zjištění různých 

informací. Informace jsou dostupné mnoha způsoby, mezi nejběžnější patří například 

pozorovnání prostředí, přečtení knihy, novin, časopisu, odkazu na internetu, poslech 

ukázky na videu, v rádiu nebo televizi, případně postačí pouhý dotaz. Metoda je vědecký 

nebo účelný postup, díky němuž lze získat správné poznatky. Většinou se jedná o dílčí 

poznatky, které logickým spojením vytvoří nový a srozumitelný pohled “na věc”. Technika 

pak znamená způsob, jakým bylo daných dat dosaženo. 

METODY: [1] 

• Metoda dotazování - patří mezi nejčastěji používané metody, které jsou založeny 

na písemném nebo ústním dotazování, a to buď přímém, nebo realizovaném na 

základě zprostředkovatele. K dotazování můžeme použít také telefonní přístroj či 

internet. 

• Metoda terénního výzkumu - studuje okolí spolu s jevy, které chce podnik poznat 

co nejpodrobněji, 

• Metoda experimentální - umožňuje, za uměle vytvořených podmínek, pozorovat 

chování subjektů či vztahů mezi nimi. Tyto pokusy lze provádět v terénu nebo 

v laboratořích, 

• Metoda statistická – na základě matematické statistiky, lze zkoumat celou populaci 

nebo jen určitý vzorek,   

• Metoda historická – zkoumá jevy, které již prošly určitým vývojem, určitou 

historií, 

• Metoda sociometrická – analýzou jednotlivců dochází ke zkoumání mezilidských 

vztahů v dané situaci, 

• Metoda monografická, případová (kausální) – zaměřuje se na podrobné zkoumání 

pouze jednoho případu, jedné studie, 

• Metoda introspektivní (sebepozorovací) – zahrnuje zkoumání osobních vnitřních 

prožitků nebo procesů a opírá se tak o vlastní zkušenosti a znalosti, 

• Metoda komparace – porovnávání dvou či více zkoumaných objektů, 
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• Metoda analytická – znamená rozbor zkoumaného celku, 

TECHNIKY: [1]   

• Technika dotazníku spadá do metody dotazovací. Podílí se na tvorbě dotazníků a 

anket, 

• Technika rozhovoru neboli interview mezi respondentem a tazatelem. Rozhovor 

lze uskutečnit také prostřednictvím telefonu, 

• Technika pozorování je založena na pozorování okolí nebo prostředí, jeho reakcí a 

chování. 
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3 Analýza managementu relaxcentra Sepetná 

3.1 Seznámení  s objektem  

Horský hotel Sepetná se nachází v samém srdci Beskyd na úpatí Lysé hory ve 

vesnici zvané Ostravice. Rekreační centrum Sepetná nabízí širokou škálu nabídek a 

programů, takže pobyt v Beskydech je možno velmi dobře přizpůsobit požadavkům 

zákazníka i jeho finančním možnostem. Součástí je několik různých typů ubytování, 

restaurací, hotelových jídelen a dalšího vyžití včetně služeb Relaxcentra. Název vznikl 

podle potoka Sepetný, pramenícího pod vrcholem Lysé hory, která je nejvyšší 

v Moravskoslezských Beskydech. 

 

 

 

Obrázek 3.1 Horský hotel Sepetná v zimě 2009 
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Historie rekreačního centra sahá až do minulého století, přesněji se jedná o datum 

2. února 1910, kdy Svaz Zotavoven z Moravské Ostravy odkoupil nemovitost od 

stávajících majitelů Ignáce a Anežky Holinkových. Cena byla stanovena na 2000 Kč a 

zahrnovala mimo jiné i přilehlé pozemky. Zřejmě na místě původní usedlosti vznikla 

horská chata, jež sloužila k uskutečnění pobytů dětí a mládeže. Postupem času, po 

válečných a poválečných peripetiích, se v 60. letech vlastníkem stává Národní podnik 

Hutní Montáže. Objekt dostává nový název – Horský hotel Montér, který nejspíše více 

vyhovoval budovatelskému duchu těchto let. Tito provozovatelé byli velice aktivní a díky 

nim se objekt postupně začíná rozšiřovat a měnit na atraktivní rekreační místo. 

 

Beskydy v kombinaci s bohatou nabídkou služeb a produktů rekreačního centra 

Sepetná nabízejí zážitek z okolní okouzlující přírody, což je velice důležitým faktorem pro 

příjemné strávení dovolené. 

 

 

 

Obrázek 3.2 Relaxcentrum Sepetná 
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3.2 Odkoupení a rekonstrukce objektu 

3.2.1 Vlastní lokalizace projektu 

Projekt se nachází v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, který je součástí 

euroregionu Beskydy a leží v nejvýchodnější části České republiky a současně tvoří 

hranice se Slovenskem. Za účelem spolupráce v oblasti regionálního rozvoje roku 1999 

bylo založeno zájmové sdružení, účastnilo se ho celkem 13 obcí. V roce 2001 byla 

zpracována společná strategie rozvoje mikroregionu. Z důvodu strukturálního postižení a 

slabého hospodářství byla oblast NUTS II Moravskoslezsko zahrnuta mezi pilotní regiony 

pro čerpání předvstupního programu EU Phare. V mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy žije 

na rozloze 33 784 ha 25 661 obyvatel. Podmínky v oblasti průmyslu pro tuto oblast se 

v současné době mění a vzhledem k poloze a místním poměrům roste potřeba investic do 

turistického ruchu. K využití tohoto potenciálu je však třeba vytvořit řadu zajímavých 

produktů a nabídek, které budou schopny čelit značné konkurenci na českém i světovém 

trhu cestovního ruchu. Prioritou je udržet v regionu zemědělskou činnost a zároveň učinit 

toto místo atraktivní jak pro stávající, tak i pro nově příchozí obyvatele. Spolu se zvýšením 

hladiny pracovních příležitostí a podnikatelské aktivity je nutné se zaměřit i na rozvoj 

infrastruktury. Investiční činnosti je třeba sladit s režimem CHKO Beskydy, která zaujímá 

dvě třetiny mikroregionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  3.3 pohled ze Sepetné  
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3.2.2 Místo realizace projektu 

Oblast „Sepetná“ se nachází v katastrálním území obce Ostravice v Beskydech. 

Jedná se o přírodní útvar na úpatí Lysé hory, kterým protéká horský potok Sepetný, 

vlévající se do řeky Ostravice. Celým údolím, které je jedno z nejfrekventovanějších 

přístupových cest na Lysou horu, se táhne chatová oblast. Okolí Lysé hory je taktéž 

protkáno dalšími turistickými a cykloturistickými stezkami. 

 

V roce 2000 vznikla společnost FREUD-HOTELY v.o.s., jež byla v roce 2003 

přejmenována na SEPETNÁ v.o.s. Důvodem vzniku byla snaha zvýšit perspektivu 

podnikání stávající společnosti TRANSL v.o.s., která se věnuje oblasti obchodu a výroby 

důlních zařízení. Hlavní ideou tohoto spojení bylo dát dohromady na jedné straně kapitál 

společnosti TRANSL v.o.s. a na straně druhé schopnosti a znalosti v provozování služeb 

v oblasti cestovního ruchu.    

 

V roce 1999 společnost zakoupila areál Montér od Hutních Montáží a.s. a současně 

zakoupila i projektovou dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukci krytého bazénu, 

fitness centra a bowlingové dráhy. Krytý bazén byl v roce 2001 provizorně opraven a 

zateplen tak, aby mohl být zprovozněn. Tyto opravy však zdaleka neuspokojovaly 

standardní požadavky zákazníka.  V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce objektu krytého 

plaveckého bazénu. V plánu bylo rozšíření tohoto objektu na rekondiční centrum 

s bowlingovou hernou, fitness centrem, saunou a soláriem. Dále rekonstrukce počítala 

s opravami příjezdové a parkovací plochy ke krytému bazénu, opravami chodníků, 

opravami kanalizace, přeměnou venkovního hřiště na hřiště s umělou trávou, opravou 

venkovního osvětlení přístupových chodníků, komunikací k bazénu a osvětlení hřiště a se 

zahradními a parkovými úpravami okolí bazénu a hřiště. 

 

Investor, firma Sepetná v.o.s., chce investicemi do stávajících objektů vytvořit 

komplex hotelů, poskytujících služby na vysoké úrovni s rozmanitým sortimentem 

doprovodných služeb a sportovišť. Soustředěním nyní roztříštěných ubytovacích kapacit a 

doprovodných služeb do jednoho komplexu vznikne rekreační centrum schopné 

poskytnout široký sortiment ubytovacích služeb s možnostmi sportovního a rekreačního 

vyžití na vysoké úrovni a dát je k dispozici i ostatním ubytovacím zařízením v oblasti 

široké veřejnosti.  
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Vynaložené náklady na koupi, rekonstrukci a výstavbu nového komplexu 
rekreačního centra SEPETNÁ  
 

Odkoupení areálu Montér 12/1999 za 21,0 mil. Kč

Odkoupení střediska Slezan 

(Sluníčko) 

06/2000 za 3,7 mil. Kč

Modernizace 

provozovaného lyžařského 

areálu Na Čele 

2000 za 0,2 mil. Kč

Opravy a rekonstrukce 

ubytovací části objektu 

Sluníčko 

12/2002 za 5,0 mil. Kč

Oprava vany venkovního 

bazénu a montáž tobogánů, 

montáž technologie a 

atrakcí, napojení na 

vyhřívání tepelnými 

čerpadly, infrastruktura a 

parková úprava okolí 

venkovního bazénu areálu 

Sluníčko 

ukončeno 06/2003 za 7,5 mil. Kč

Rekonstrukce IV. NP hotelu 

Montér 

06/2003 za 3,8 mil. Kč

Oprava veřejného 

hygienického zařízení 

12/2003 za 0,4 mil. Kč

Tabulka 3.1 pořizovací náklady 

 

Zdroje financování investiční akce „Rekonstrukce a modernizace technologie 

včetně bazénové haly krytého bazénu hotelu Montér v areálu SEPETNÁ“ společnosti 

SEPETNÁ v.o.s., Frýdek-Místek, Příborská 333, IČO 25863304 jsou z vlastní 

podnikatelské činnosti a z podnikatelské činnosti společnosti TRANSL v.o.s., Frýdek-

Místek, Příborská 333, IČO 25385470.  
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Náklady spojené s rekonstrukcí objektu RELAXCENTRA SEPETNÁ 
 

Dočasné rekonstrukce a 

zateplení interiéru krytého 

bazénu areálu Montér 

12/2001 za 0,8 mil. Kč

Výstavba stylové 

bowlingové herny v areálu 

Montér 

zahájení 06/2002 

ukončení 12/2002 

za 4,0 mil. Kč

Stavební práce na úpravách objektu krytého bazénu – stavební připravenost pro 

montáž technologie. Byly provedeny tyto práce: 

Stavební úpravy včetně úpravy ocelové 

konstrukce a úpravy bazénové vany 

6 112,822,- Kč

Vodovodní přípojka 192.668,-  Kč

Kanalizace 47.193,- Kč

Bazénové doplňky 208.428,- Kč

Vrty pro tepelná čerpadla 898.275,- Kč

Rekonstrukce elektrorozvodů 295.000,- Kč

NN přípojka 147.129,- Kč

CELKEM ukončení 12/2003 7 794.160,- Kč 

Podrobný položkový rozpočet stavební a technologické části: 

SO 002 Stavební úpravy bazénu a kuželny 1 192.101,- Kč

ZT12 Zdravotechnika 289.002,- Kč

KA12 Kanalizace 47.194,- Kč

EL12 Elektroinstalace silnoproud 548.303,- Kč

SL12 Elektroinstalace slaboproud 120.053,- Kč

SO 004 Výtlak odpadních vod 186.802,- Kč

PS 101.1 Plavecký bazén – bazénová technologie 2 573.067,- Kč

PS 101.2 Víceúčelový nerezový bazén 2 381.522,- Kč 

          3 177.559,- Kč

Vestavby do bazénu 404.217,- Kč 

Hydraulika bazénu 231.281,- Kč 

Vybavení bazénu 84.738,- Kč 

Instalačně technické vybavení 75.801,- Kč 

PS 101.3 Silnoproud 36.315,- Kč



34 

PS 101.4 Měření a regulace 153.632,- Kč

PS 102 Vzduchotechnika 2 158.898,- Kč

PS 103 Tepelný bivalentní zdroj 2 468.101,- Kč

 Ústřední teplovodní topný systém 592.000,- Kč

Interiér vstupní haly 650.000,- Kč

Vana whirpool 300.000,- Kč

Vybavení fitness centra 480.000,- Kč

Vybavení šaten pro fitness centrum 260.000,- Kč

Vybavení odpočíváren u sauny a solária 350.000,- Kč

Pokladní systém 548.050,- Kč

Kamerový systém – digitální záznam 128.583,- Kč

CELKEM  16 259.660,- Kč

Tabulka 3.2 pořizovací náklady 

 

Celková cena akce je 16 259.660,- Kč, bez zahrnutí nákladů na projektovou 

dokumentaci všech stupňů, stavebního dozoru a vlastních režií s akcí spojených.  

3.2.3 Dotace 

Firma Sepetná v.o.s. podala v roce 2003 na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního programu podpory cestovního 

ruchu na podprogram Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

pro sportovně-rekreační aktivity.  

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, celková cena rekonstrukce bazénového 

areálu bez zahrnutí nákladů na projektovou dokumentaci všech stupňů, stavebního dozoru 

a vlastních režií s akcí spojených činila 16 259.660,- Kč. Z toho příspěvek ze strany 

státního programu byl 8 000.000,- Kč, což dělá 49,2 % celkových nákladů na tuto akci. 

Příslušné dokumenty o vyjádření k poskytnutí dotace ze strany obce a kraje jsou k nalezení 

v příloze č. 1 a 2. 
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3.3 Struktura relaxcentra Sepetná  

Relaxcentrum Sepetná je součástí rekreačního centra Sepetná nacházejícího se 

v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Svou polohou a zařízením umožňuje spoustu 

sportovních a odpočinkových aktivit. Relaxcentrum je spojeno s hotelem zastřešeným 

koridorem, takže hosté mají přístup k atrakcím tzv. „suchou nohou“. Vybavení objektu 

poskytuje nerušený odpočinek uprostřed přírody. Hosté zde mohou relaxovat v krytém 

bazénu s nerezovou vanou, který patří k největším krytým, veřejně přístupným bazénům 

v Beskydech. Součástí bazénové relaxace je bublinková lavice, masážní chrlič, dětský 

bazének s vodní stěnou a vodní houpačka. Naleznete zde ještě whirpool a parní kabinu. 

Objekt je dále vybaven saunou a turbo-bio soláriem. V prostorách je možno využít služeb 

maséra, případně sportovních lekcí schwinn-cyclingu nebo cvičení na balónech. Prostředí 

je dále doplněno o stylový bar a dvoudráhový bowling pro nadšence tohoto typu sportu.   

 
 

Obrázek 3.4 RC Sepetná – bazén 
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3.4 Nabídka produktů Relaxcentra Sepetná  

Relaxcentrum Sepetná nabízí širokou škálu sportovních produktů, nejedná se jen o 

služby, ale také výrobky. Jelikož Relaxcentrum je součástí rekreačního střediska Sepetná, 

většina programů, nabídek, balíčků a zážitků, které lze nalézt v nabídce, se vztahuje na 

objekt jako celek. Vedení hotelu v úzké spolupráci s dalšími subjekty nebo soukromníky 

v oblasti sportu pořádá kombinované programy a výhodné nabídky svým zákazníkům, 

z nichž jako zprostředkovatel získává určité provize. 

3.4.1 Balíčky zážitků Valašského království  

Ve spolupráci s Valašským královstvím jsou pro hosty a zákazníky připraveny 

následující balíčky zážitků, jejichž úkolem je především zpříjemnit pobyt a dále učinit 

dovolenou a čas strávený v Beskydech jedinečnými a nezapomenutelnými. Rozsah těchto 

nabídek je široký, neboť se vztahuje nejen na oblast sportu a regenerace, ale také např. na 

oblast gastronomie a tradicí, vzdělávací programy, kongresovou turistiku atd. Možností, 

jak aktivně zpestřit svou dovolenou, je dostatek: 

 

zážitky cenová relace 

 

 

 

adrenalin 

auto-moto, koloběžky, 

kombinovaný adrenalin, 

lana & lezení, létání, 

paintball, paragliding & 

snowkiting, parašutismus, 

segway, vznášedla 

 

 

450,- Kč – 9 730,- Kč 

17,64 € – 381, 42 € 

 

 

 

sport 

cyklo, golf, koně, inline & 

skákací boty, lyžování, lana 

& lezení, posilovna, střelba, 

šerm, tenis, turistika, vodní 

sporty, sportovní kombinace 

 

580,- Kč – 18 210,- Kč 

22,74 € – 713, 84 € 

 

krása a wellness 

 

krása a relaxace, wellness 

 

535,- Kč – 20 380,- Kč 

20,97 € – 798, 91 € 
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3.4.2 Balíčky zážitků rekreačního centra Sepetná  

Rekreační centrum Sepetná je nejen zprostředkovatelem široké škály balíčků 

zážitků, ale taktéž jsou zde organizovány a hostům nabízeny vlastní programy. Možnost 

využití je rozsáhlá, vztahuje se nejen na outdoorové aktivity, ale k dispozici je především 

Relaxcentrum, kde hosté mohou příjemně relaxovat nebo regenerovat. Informace a 

objednávky jsou dostupné na recepci hotelu či Relaxcentra, dále také na webových 

stránkách nebo v nabídkách jiných cestovních kanceláří, jež jsou zprostředkovateli firmy 

Sepetná v.o.s.   

 

Sportovní a wellness aktivity: 

• noční výstup na Lysou horu s průvodcem, 

• školka plavání, 

• volejbalové turnaje, 

• Ostravicí na kole křížem-krážem, 

• bowlingové turnaje, 

• schwinn-cycling lekce, 

• cvičení na balónech, aerobic, 

• tenisové hodiny s trenérem, 

• sauna a relaxace, 

• masáže, 

• posilovna, 

• vertikální biosolárium, 

• bazén, whirpool, parní kabina. 

 

Doplňkové služby: 

• půjčovna horských kol, 

• tenisový kurt, 

• volejbalové hřiště, 

• stolní tenis, 

• soft-tenis, 

• půjčení tenisové rakety, 

• půjčení volejbalového, basketbalového, fotbalového míče. 
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obrázek 3.5 školka plavání 

 

K zjištění počtu návštěvnosti a spokojenosti zákazníků v oblasti nabídnutých služeb 

byl vytvořen dotazník o třech otázkách, který mimo jiné dává prostor respondentům vyjádřit 

svůj názor na cenovou relaci, kterou by byli ochotni investovat do výše zmíněných služeb a 

balíčků Relaxcentra Sepetná. Jedním z cílů je ve škále služeb porovnat cenu stávající s cenou 

průměrnou, jež byla určena z výsledků dotazníků. Dotazník byl sestaven pro širokou 

veřejnost, nejen pro hosty Relaxcentra Sepetná. 

 

Vlastní výzkumné šetření v oblasti nabídky služeb RC Sepetná 

Dotazník: 

1) Znáte Relaxcentrum Sepetná? 

ANO  NE 

 

Pokud ANO – navštívil jste již tento objekt?  
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77%

23%

ANO

NE

Graf 3.1 RC Sepetná  

 
 
 

V rámci tohoto menšího dotazníku bylo dotázáno 35 respondentů ve složení 16 mužů a 19 

žen. Na první otázku odpovědělo kladně 27 dotázaných, z toho 18 jich objekt osobně 

navštívilo. Záporně odpovědělo pouze 8 respondentů. 

 

 

2) Zdá se Vám nabídka Relaxcentra Sepetná dostačující, vybral byste si některou ze 

služeb? 

ANO  NE 
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80%

6%

14%

SLUŽBY

ANO

NE

NEODPOVEDĚLO

Graf 3.2 nabídka služeb 

 

Z grafu lze vyčíst, že služby jsou atraktivní pro 28 respondentů, což zahrnuje položku 80 % 

všech dotázaných. Zajímavé je zjištění, že na otázku č. 2 odpověděli i respondenti, kteří objekt 

neznají nebo jej nenavštívili. Tudíž tento dotazník posloužil v jisté míře také jako propagace 

nabídky služeb RC Sepetná. 

 

 

 

3) Která z uvedených aktivit Vás zaujala a jakou cenu byste byl ochoten za službu 

zaplatit? 

………………………………………………… 

Cílem poslední dotazu bylo zjistit, která z nabídnutých služeb je pro respondenty 

nejatraktivnější a dále bylo zapotřebí poznat, v jaké cenové relaci se pohybuje zájem 

managementu versus finanční možnosti hostů. Hodnoty jednotlivých sloupců znázorňují počet 

respondentů, jež by této služby rádi využili. Ačkoli bylo dotázáno jen 35 respondentů, někteří 

z nich volili více variant.  
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Graf 3.3 atraktivita služeb 
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NABÍDKA SLUŽEB STÁVAJÍCÍ CENA CENA PRŮMĚRNÁ* 

Noční výstup na Lysou horu 

s průvodcem 

3500,- Kč/10 osob 200,- Kč/osoba 

Školka plavání 60,- Kč/dítě/lekce 65,- Kč/dítě/hodina 

Pořádání volejbalových 

turnajů 

300,- Kč/startovné/družstvo 330,- Kč/startovné/družstvo 

Ostravice na kole křížem 

krážem 

součást ALL INCLUSIVE 

balíčku 

175,- Kč/osoba/den 

Pořádání bowlingových 

turnajů 

160,- až 300,- Kč/hodina / 

dráha 

170,- Kč/startovné/osoba 

Schwinn-cycling 55,- Kč/osoba/hodina 70,- Kč/osoba/hodina 

Aerobic, cvičení na 

balónech 

55,- Kč/osoba/hodina 70,- Kč/hodina 

Tenisové lekce s trenérem 250,- Kč/hodina 160,- Kč/hodina 

Sauna a relaxace 500,- Kč/pronájem 

sauny/hodina 

100,- Kč/osoba/hodina  

Masáže 360,- Kč/hodina 

(dále dle typu masáže) 

280,- Kč/hodina 

Posilovna 30,- Kč/vstup 50,- Kč/vstup 

Vertikální biosolárium 12,- Kč/minuta 9,- Kč/minuta 

Bazén, parní sauna, 

whirpool 

60,- Kč/hodina 

40,- Kč/hodina/dítě 

65,- Kč/hodina 

Půjčovna kol 150,- Kč/den 120,- Kč/den 

Pronájem tenisového kurtu 150,- Kč/hodina 100,- Kč/hodina 

Pronájem volejbalového 

kurtu 

100,- Kč/hodina 90,- Kč/hodina 

Pronájem soft tenisu 20,- Kč/hodina 40,- Kč/hodina 

Pronájem stolního tenisu 20,- Kč/hodina 40,- Kč/hodina 

Půjčení tenisové rakety 20,- Kč/hodina 30,- Kč/hodina 

Půjčení volejbalového, 

fotbalového, 

basketbalového míče. 

20,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina 

*cena průměrná je z výsledků ankety zaokrouhlena.  
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3.5 Vize a plány do budoucna 

Rekreační centrum Sepetná patří mezi mladé, flexibilní a v neposlední řadě 

perspektivní firmy zabývající se cestovním ruchem. Snaha a zájem majitelů firmy v oblasti 

investic a následné rekonstrukce je více než pozitivní. V blízké době má vedení rekreačního 

centra v plánu inovace a další investice nejen do oblasti wellness a sportu. Rekonstrukce tudíž 

nebude pouze lokální, ale bude se vztahovat na více oblastí celého komplexu. Důvodů 

rekonstrukce je hned několik, např. snaha přilákat nové zákazníky, uspokojit jejich potřeby, 

zvýšit kvalitu ubytování a zpříjemnit jejich rekreaci, firemní jednání nebo rodinné oslavy. 

Inovace dalších možností sportovního využití Relaxcentra Sepetná patří mimo jiné 

k důležitým tahům této firmy, neboť v dnešní době je nutné co nejlépe uspokojit poptávku 

hostů po volnočasovém využití. 

Jako první krok byla zvolena metoda rozhovoru s managerem, jehož firma zastává 

pozici zkoumaného, a má osoba se nachází v roli výzkumníka.  

  

1) Jaké jsou nejbližší plány rekonstrukce do budoucna? 

V nejbližší době, tedy v roce 2010, je v plánu rekonstrukce objektu Sluníčko. Dále v roce 

2011 nebo 2012 je naplánována rekonstrukce kongresového sálu Sepetná, v plánu je také 

zastřešení terasy a výstavba nových pokojů. Odhaduji, že po roce 2012 se úspěšně 

zaměříme na wellness v Relaxcentru. 

 

2) Co bylo podnětem? 

Podnětů je mnoho, mezi ty základní lze jmenovat:  

Sluníčko – zkvalitnění ubytování,  

Sepetná – nedostatek prostoru pro kongresy. 

 

3) Jak myslíte, že se následující kroky projeví v blízké budoucnosti? 

V očekávání je zvýšená obsazenost, což by přirozeně mělo vést k vyšším tržbám a tudíž i 

optimističtější návratnosti investic. 

 

4) Jaké máte záměry (např. už pro rok 2010)? Existuje-li více projektů, můžete mě s nimi 

seznámit? 

Jak jsem se již zmínil na začátku, nejbližší záměr je v areálu penziónu Sluníčko. 
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5) Bude se rekonstrukce týkat také Relaxcentra Sepetná? V jakém rozsahu? 

V případě, že vystačí dotace, máme v plánu zkvalitnit a rozšířit nabídku wellness a sportu. 

Konkrétně bychom rádi zrealizovali kurt na badminton nebo squash a dále zvětšili 

prostory na aerobní cvičení. 

 

6) V jaké výši předpokládáte, že se budou pohybovat náklady? 

Výše nákladů v oblasti wellness je odhadnuta na 5 mil. Kč, realizace sportovišť ještě není 

kompletní, tudíž neznám ani předběžnou sumu. 

 

7) Jak optimističtí jste v oblasti návratnosti? 

Pokud spočítaná návratnost nebude do 10 let, tak nemá smysl projekt realizovat. 

 

8) Můžete již nyní procentuálně odhadnout výši nákladů týkajících se pouze rekonstrukce 

Relaxcentra Sepetná? 

Ne. 

9) Celková rekonstrukce zahrnuje nemalé výdaje, oslovili jste nějaké sponzory nebo 

případně zažádali jste o dotaci? 

Ano o dotace žádáme v každé výzvě, která čerpání umožňuje. 

 

Po konzultaci s vedením hotelu byla dalším krokem v pořadí analýza dotazníku, na 

jehož tvorbě jsem se v době vykonávání své osobní praxe podílela. Cílem sestavení tohoto 

dotazníku bylo zjistit preference hostů a zákazníků, které by mohly pomoci vedení 

v rozhodování vložení investic, neboť úspěšnost a vysoká návštěvnost závisí na spokojenosti 

zákazníků. Dotazník je sestaven z šesti převážně otevřených otázek, které jsou příležitostně 

proloženy otázkou uzavřenou. Důvodem této formy dotazníku bylo dát prostor 

individuálnímu přístupu každého respondenta. Obsah byl předem vymezen a zkrácen na co 

nejmenší dobu, aby respondent mohl dotazník vyplnit s co nejlepším přesvědčením a aniž by 

jej nějak zdržel od relaxace nebo posezení. Motivací pro vyplnění je také fakt, že se jedná o 

dotazník slosovatelný.  

 

Dotazník byl uveden do oběhu v nedávné době, takže ještě nejsou známy výsledky, 

což ovšem nebrání v jeho rozboru. Z tohoto důvodu byl rozbor dotazů zaměřen tak, aby nám 

poskytl pohled na jejich užitečnost do budoucna. Cílem dotazníku bude v konečné fázi 

komparace zájmů veřejnosti s plány managementu. 
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Vlastní výzkumné šetření v oblasti budoucích plánů RC Sepetná 

Analýza dotazníku: 

1) Jste pravidelným hostem Relaxcentra? 

• Ano 

• Ne 

  

Cílem položení první otázky je zjištění počtu stávajících zákazníků. Díky této informaci má 

možnost vedení přizpůsobit programy a nabídky nejen pro přilákání nových zákazníků, ale 

také sestavit takové kroky, aby si udrželi pravidelné zákazníky a dosáhli tak jejich vyšší 

spokojenosti. Stávající zákazníci pak mohou firmě sloužit jako spolehlivý komunikační 

referent.   

 

2) Které z následujících relaxačních služeb by jste zde rádi uvítali? 

• Floating 

• Bahenní zábaly 

• Perličkové koupele 

• Rašelinové zábaly 

• Whirpool pro uzavřenou společnost 

• Kneipovy lázně 

• Není třeba žádná, služby jsou dostačující 

• Jiná relaxační služba – prosím, napište jaká 

……………………………………………………. 

 

3) Které z následujících sportovních aktivit by jste zde rádi uvítali? 

• Badminton 

• Squash 

• Golfový trenažér 

• Aerobní cvičení – zaškrtněte které: 

o Jóga 

o Aerobic 

o Tae-bo 

o Pilates 

o Mtv dance 
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o Vodní aerobic 

 

Důvodem položení předchozích dvou otázek je zjistit názor a zájem hostů na výše 

vyjmenované služby. V blízké době má vedení Sepetné v plánu rozšíření Relaxcentra se 

snahou zvýšit návštěvnost a spokojenost v oblasti volnočasového využití. Výsledné odpovědi 

by mohly managementu sloužit jako vodítko v oblasti sestavení inovačních plánů. 

 

4) Jak jste spokojeni s obsluhou Relaxcentra? 

 

Sestavením dotazu č. 4 sleduje management zpětnou vazbu zákazníka na lidský potenciál. 

Spokojenost hosta nevyplývá pouze z využití hmotných služeb, ale je doprovázena komunikací 

a možnou spoluprácí se zaměstnanci firmy, což v tomto případě představuje obsluha. 

 

5) Byli jste spokojeni s občerstvením? Případně navrhněte, co by jste rádi 

uvítali v naší nabídce: 

………………………………………………………………. 

 

Cílem položení této otázky je snaha managementu poskytnout zákazníkovi prostor pro jeho 

kreativitu a individuální přístup. Je obecně známo, že každý nápad je dobrý a pokud je 

v kompetenci firmy přistoupit ke změně v oblasti občerstvení, je tento krok jednou z možností 

jak vyjít vstříc hostům. 

 

 

6) Měli byste zájem o uspořádání turnaje v našem Relaxcentru? 

• Bowlingový 

• Volejbalový 

• Tenisový 

• Nohejbalový 

• Šachový 

• Karetní 

• Spinningový maratón 

• Jiný  
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Konečný výsledek posledního dotazu by mohl být pro vedení efektivní v případě, že se 

management bude chtít iniciovat do oblasti soutěže a turnajů. Cílem bylo nabídnout hostům 

možnosti a nabídku vhodných prostorů a výsledek má určit, na kterou variantu se zaměřit a 

kterou vyloučit. Je pravděpodobné, že uspořádáním turnaje Relaxcentrum osloví více 

příznivců.  

 

3.6 Konkurenceschopnost firmy 

Firma Sepetná, založená roku 2003 se záměrem poskytovat služby v oblasti rekreace a 

sportu, nepatří v pohoří Beskyd mezi jediné, jež se nabídkou volnočasových služeb zabývají. 

V okolí existuje mnoho dalších zařízení, které nabízejí podobné sportovní, wellness a 

rekreační služby. Komplex Sepetná se nachází v horské vesnici Ostravice, která nabízí 

širokou škálu možností, jak strávit příjemně volný čas. Díky své poloze spadá Ostravice mezi 

lukrativní místa, pro srovnání je možno jmenovat například sousední, díky největšímu 

golfovému hřišti v republice, mediálně známou vesnici Čeladnou. V období letní a zimní 

sezóny je Ostravice i okolí hojně navštěvována turisty, z tohoto důvodu se zde koncentruje 

více rekreačních center a hotelů, jež chtějí svými službami přilákat a uspokojit zákazníkovu 

poptávku.  

 

Ke zjištění konkurenceschopnosti byla zvolena metoda dotazníku. Dotazník, který 

obsahuje 9 otázek, byl položen široké veřejnosti. První část se skládala z uzavřených otázek, 

jejichž cílem bylo rozdělit respondenty do specifických oblastí jako pohlaví, věk, místo 

bydliště, osobní preference a znalosti v oblasti sportu a wellness. Druhá část dotazníku byla 

konkrétně zaměřena na konkurenční zařízení, kde respondenti dostali prostor k vyjádření 

svého názoru na různá sport-wellness zařízení v oblasti Beskyd.  
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44%

56%

Pohlaví

muž 

žena

Vlastní výzkumné šetření v oblasti konkurenceschopnosti objektu Sepetná  

Rozbor dotazníku: 

 

1) Pohlaví 

o Muž 

o Žena 

 

Prováděný výzkum byl zaměřen na názory široké veřejnosti. Odpovědělo celkem 55 

respondentů, z toho 24 mužů a 31 žen. 

 

Graf 3.4 pohlaví dotazovaných 
 

 

 

2) Věk 

o 1–15 

o 16–26 

o 27–65 

o 66 a více 
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2%

31%

67%

0%

Věk

1 až 15

16 až 26

27 až 65

66 a více

 

Výzkumu se zúčastnilo 55 osob různého věku. Převážnou část tvořila skupina pracujících, 

tedy ve věku 27–65 let, ovšem ani skupina studentů ve věku 16–26 let netvoří zanedbatelnou 

položku. Zhotovení věkového průměru by bylo jistě zavádějící. Proto je v grafu uvedeno 

procentuální zastoupení jednotlivých věkových kategorií. 

 

Graf 3.5 věkové rozhraní dotazovaných 

 

 

 

3) Místo bydliště 

o Ostravice a okolí 

o Frýdlant n/O a okolí 

o Frýdek-Místek a okolí 

o Jiné 

 

Záměrem položení dotazu č. 3 bylo zjistit, kolik lidí z blízkého okolí má v podvědomí nebo 

osobně navštěvuje sport-wellness zařízení v oblasti Beskyd.  

 



50 

62%
18%

7%

13%

Místo bydliště

Ostravice a okolí

Frýdlant a okolí

Frýdek a okolí

jiné

 

 

Graf 3.6 místo bydliště dotazovaných 

 

 

 

4) Preferujete zdravý životní styl? 

o ANO 

o NE 

 

V tomto průzkumu větší část dotazovaných preferuje zdravý životní styl. Zbylá část 

dotazovaných, ačkoli na dodržování zdravého životního režimu neapeluje, přesto 

poznamenali, že občas rádi svůj čas wellness věnují.   
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85%

15%

Životní styl

ANO

NE

 

Graf 3.7 zdravý životní styl respondentů 

 

 

5) Jak často navštěvujete sportovní a relaxační centra? 

o Nenavštěvuji 

o Výjimečně 

o Nepravidelně 

o Často 

 

Cílem položení otázky č. 5 bylo zjistit, jak hojně jsou sportovní a relaxační centra 

navštěvována. Většina respondentů si pod touto otázkou nepředstavila pouze komplexy 

obvykle nabízející možnosti jak sportovního, tak i relaxačního vyžití, ale své odpovědi 

směřovali podle vlastního trávení volného času sportem nebo relaxací i v menších, 

specializovaných objektech. 
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Graf 3.8 frekvence návštěvnosti 
 

 

 

6) Kolik zařízení typu sport-wellness v oblasti Beskyd jste již navštívil(a)? 

o Žádné 

o Méně než 5 

o 6 a více 

 

6A) Můžete vyjmenovat alespoň 3 zařízení, která se Vám vybaví? 

 

6B) Které zařízení nejčastěji navštěvujete? 

 

 

Dotazy č. 6, 6A a 6B úzce souvisely s předchozí otázkou č. 5, která se zaměřovala na procento 

návštěvnosti sport-wellness zařízení. Cílem položení těchto dotazů bylo zjistit, jestli jsou 

sport-wellness centra na veřejnosti v podvědomí, kolik z nich již bylo dotázanými osobně 

navštíveno a které středisko jde dle respondentova názoru TOP. 

5%

20%

51%

24%

nenavštěvuji

výjimečně

nepravidelně

často
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Graf 3.9 návštěvnost wellness center 

 

 

Graf 3.10 podvědomí wellness center v okolí 

 

7%

76%

17%

žádné

méně než 5

6 a více
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Graf 3.11 nejfrekventovanější střediska 

 

 

7) Preferujete spíše: 

o RELAXACI  

(bazén, masáže, sauny, whirpool...) 

o SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

 (aerobic, spinning, fitness, tenis, badminton….) 

o OBOJÍ 

 

Důvodem položení otázky č. 7 bylo zjistit, co veřejnost preferuje více, jestli se pouze 

přiklání k jedné kategorii, nebo raději využívá obojí.  

 

  

 

41%

33%

7%

19%

KOTELNA

SEPETNÁ

ODRA

OSTATNÍ
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Graf 3.12 preference 

 

 

8) Obodujte dle Vašich preferencí od 1–5 (jako ve škole) komplexnost nabízených 

služeb u následujících objektů: 

Pozn. pokud jste objekt nenavštívil(a), napište 0. 

 

o SPORT RELAX CENTRUM KOTELNA, Frýdlant n/O  

o HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ, Ostravice    

o HOTEL PROSPER, Čeladná     

o HOTEL ZLATÝ OREL, Ostravice     

o LARA WELLNESS, Čeladná     

o HOTEL ODRA, Ostravice  

 

Cílem položení dotazu č. 8 bylo zjistit, jak si co do komplexnosti vedou výše uvedené 

objekty nabízející služby regenerace, relaxace či sportu. Ze známek 55 respondentů byla u 

každého objektu vyhotovena průměrná známka, kterou můžete vyhledat v následujícím 

grafu.     

20%

31%

49%

RELAXACE

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

OBOJÍ
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Graf 3.13 průměrné hodnocení 

 

    

 

9) Jak jste spokojení s nabídkou horského hotelu SEPETNÁ?  

Známkujte jako ve škole 1–5. 

 

o WELLNESS   

o SPORTOVNÍ VYŽITÍ  

o CENOVÁ RELACE 

o DOSTUPNOST   

o PERSONÁL   

o REKLAMA  

 

Závěr dotazníku byl věnován konkrétně rekreačnímu centru Sepetná. Úkolem všech 

respondentů bylo oznámkovat jednotlivé položky, díky nimž lze zjistit, jak si tento komplex 

vede, případně je-li potřeba něco vylepšit. 
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Graf 3.14 průměrné hodnocení 

 

 

 

3.7 SWOT analýza 

Sestavení SWOT analýzy bylo podmíněno mnoha faktory. Např. je vhodné se 

zmínit, že SWOT analýza byla sestavena po konzultaci s vedením firmy Sepetné, dále na 

základě vyhotovení výše uvedených dotazníků, díky nimž se daly čerpat názory veřejnosti 

a v neposlední řadě byly brány určité položky ze zdrojů podnikatelského záměru 

Rekreačního centra Sepetná.  
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OPPORTUNITIES 
 

1) Možnost dalšího rozšíření produktů 
na trhu – rozšíření sortimentu 
poskytnutých sportovních a 
relaxačních služeb, včetně zařazení 
nové škály výrobků do prodeje 

2) Provoz nerezového krytého bazénu, 
který je v nejbližším okolí jediný 

3) Neustálá inovace 
4) Reakce na názory a zpětné vazby 

zákazníků, hostů 
5) Růst trendů a moderní přístup 

k zdravému životnímu stylu 
6) Bezprostřední blízkost Relaxcentra 

s hotelem 
7) Realizace programů nejen pro 

dospělé, ale i děti 
 

THREATS 
 

1) Světová ekonomická krize – ztráta 
zaměstnání = nižší příjmy = klesá 
trend utrácení, lidé více spoří 

2) Velká konkurence v oblasti nabídky 
wellness 

3) Počasí – nízká fluktuace zákazníků, 
hostů v době nevlídného počasí 

4) Nízký počet zákazníků v období 
mimo hlavní sezónu 

5) Lokalita – větší vzdálenost od 
centra, od města 

6) Finanční omezení poskytovaných 
investic daných podnikatelskou 
prosperitou TRANSL v.o.s., 
spojenou s možným časovým 
omezením v souvislosti s útlumem 
těžebního průmyslu a průmyslu 
zpracování kovů 

STRENGHTS 
 

1) Kvalitní služby za přijatelnou cenu 
2) Dobré jméno firmy, dobrá image 
3) Kvalifikovaný personál 
4) Moderní a nové technologie 
5) Velká poptávka po produktech 

wellness na trhu sportu 
6) Široká škála sportovních produktů, 

nabídky jak pro letní tak i zimní 
sezónu 

7) Lokalita – umístění v CHKO 
Beskydy = pobyt v přírodě 

8) Existence zdroje investic z činnosti 
veřejné obchodní společnosti 
TRANSL, z tohoto důvodu je 
žadatel schopen profinancovat 
projekt z vlastních zdrojů bez 
nutnosti úvěru 

9) Nižší energetické náklady – využití 
tepelného čerpadla 

WEAKNESSES 
 

1) Dopravní infrastruktura – umístění 
Relaxcentra v horských podmínkách 

2) Investice do ochrany životního 
prostředí 

3) Nevelké prostory 
4) Komunikační šum 
5) Absence specifických wellness 

produktů 
6) Omezení hospodaření v CHKO, 

pásmech hygienické ochrany a 
chráněných oblastech podzemní 
akumulace vod 

7) Finanční omezení poskytovaných 
investic daných podnikatelskou 
prosperitou TRANSL v.o.s., 
spojenou s možným časovým 
omezením v souvislosti s útlumem 
těžebního průmyslu a průmyslu 
zpracování kovů 

Tabulka 3.3 SWOT analýza 
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4 Shrnutí výsledků šetření 

Kapitola shrnutí výsledků šetření je věnována stručnému souhrnu a upřesnění výše 

zmíněných údajů a informací. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu 

managementu Relaxcentra Sepetná. K dosažení některých údajů byla zvolena metoda 

rozhovoru, dále práce uvádí názor veřejnosti, jež byl zjištěn formou dotazníků a také díky 

sestavení SWOT analýzy práce poukazuje na silné a slabé stránky firmy. Některé položky 

byly čerpány z webových stránek www.sepetna.cz a podstatná část informací vychází 

z materiálů firmy, které mi byly vedením poskytnuty.  

 

Pojem analýza, jak již bylo výše zmíněno, znamená rozbor. V případě této 

konkrétní práce se jedná o rozbor neboli analýzu určitého objektu, proto bylo třeba se na 

jednotlivé části zaměřit podrobněji. V první části jsme se seznámili se zkoumaným 

objektem, zjistili jsme, že se jedná o rozsáhlý komplex, jehož součástí je mimo jiné již 

zmíněné Relaxační centrum. Další zajímavou skutečností je zcela jistě poloha, ve které 

komplex najdeme. Mezi výhody umístění můžeme zařadit mnoho faktorů: např. Sepetná 

v.o.s. se nachází v CHKO Beskydy, je tedy obklopena krásnou přírodou a leží na trase 

vedoucí směr Lysá hora, nejvyššího vrcholu Beskyd. Všichni hosté, ať jsou to rodiny 

s dětmi, mladé páry nebo senioři, si zde najdou to své, počínaje turistikou, přes sportovní 

vyžití, až po kulturní programy v blízkém okolí. Nevýhodou polohy komplexu může být 

dostupnost, ovšem v dnešní době, kdy téměř každá rodina má k dispozici dopravní 

prostředek, by se nemělo ani toto jevit jako velký problém. 

Další část práce byla zaměřena na nabídku sportovních produktů, především služeb, 

které jsou hostům k dispozici. V předchozím textu bylo uvedeno, že Sepetná v.o.s. 

nenabízí pouze vlastní programy, ale je i zprostředkovatelem jiné cestovní agentury. 

V rámci zjištění popularity a spokojenosti hostů na nabídku služeb RC Sepetná byl 

sestaven menší dotazník, který byl položen široké veřejnosti různého věku. Z něj 

vyplynulo, že více než 70% dotázaných tento objekt zná a stejná většina je s nabídkou 

služeb spokojená nebo by si nějaký program vybrala. Dotazník byl dále zaměřen na 

cenovou relaci, kde každý z respondentů dostal volný prostor a v konečné fázi se cena 

zvolená veřejností víceméně shodovala s cenou stanovenou managementem firmy. 

V rozboru managementu RC Sepetná nebyla ani opomenuta oblast konkurenceschopnosti. 

I pro tuto oblast jsem zvolila metodu dotazníku, a to z důvodu, že se jedná o místo hojně 

navštěvováno turisty, takže i v tomto případě byl jejich názor velice cenný. Dotazník byl 
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rozdělen na dvě části, v první z nich bylo třeba zjistit, jaký vztah ke zdravému životnímu 

stylu respondent má a druhá část byla cíleně zaměřena na porovnání RC Sepetná a dalších 

vlastních přilehlých sportovišť s objekty v nejbližším okolí nabízejícími podobný typ 

produktů nebo programů. Výsledek dopadl pro Sepetnou velmi příznivě, objekt se na poli 

konkurenceschopnosti v oblasti Beskyd umístil na 2. místě, příjemným zjištěním také bylo, 

že téměř 90% respondentů preferuje zdravý životní styl. Praktická část mimo jiné obsahuje 

i vize a plány managementu pro budoucí chod a působení námi zkoumaného komplexu. 

Jelikož se jedná o stav budoucí, za nejvhodnější jsem v tomto případě zvolila metodu 

rozhovoru s manažerem podniku. Dotazy byly položeny tak, aby z nich bylo možno vyčíst 

co nejvíce možných informací a faktů, které se konkrétně budou týkat rekonstrukce a 

inovace komplexu. Vedoucí firmy Sepetná v.o.s. odpověděl na všechny mnou položené 

dotazy a díky nim už teď víme, jaké změny nás v nejbližší době čekají a na co se můžeme 

těšit. Jedná se například o zvětšení prostoru pro aerobní cvičení a přistavení squash nebo 

badminton kurtu. Závěr práce byl věnován sestavení SWOT analýzy, díky níž jsou mnohé 

fakty přehledně uspořádány do čtyř kategorií, jež SWOT analýzu charakterizují.  
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5 Návrhy a doporučení 

1) Poloha a dostupnost: Jelikož se komplex nachází přibližně 2 km od centra 

Ostravice ve směru trasy Lysá hora, mohlo by být řešením zavedení kyvadlové 

dopravy. Zajímavým nápadem by byla např. doprava v určitém čase spolu 

s balíčkem konkrétní služby. * Výhodou by mohlo být zvýšení počtu návštěvnosti 

nebo v době letní sezóny nižší fluktuace vozidel na trase Ostravice – Sepetná a dále 

nižší počet vozidel na parkovištích.  

 

* Údaje v tabulce jsou pouze fiktivním návrhem. 

Den v týdnu Balíček Odjezd - Příjezd 

(vlakové nádraží Ostravice) 

PO/ST Bazén 16,30–18,30 

ÚT/ČT Sauna a relaxace 16,30–18,30 

ST/PÁ Cvičení na 

balónech/spinning 

16,30–18,30 

PO – NE 

(červenec – srpen) 

Koupaliště Sluníčko 9,00 /9,30 /13,30/16.30–

13.00/16.00/20.00 

Tabulka 5.1 změna programové nabídky RC Sepetná 

 

2) Nabídka služeb a programů v RC Sepetná: Podle výsledků dotazníku, kdy 80 % 

respondentů odpovědělo kladně na otázku spokojenosti v oblasti nabídky služeb 

v RC Sepetná, vidím vhodnou alternativou, jak přidat na atraktivitě služeb, v 

možnosti kombinace programů a zavedení pravidelných akcí, bonusů nebo 

permanentek. Další variantou by mohlo být pravidelnější konání turnajů, jež byly 

výše zmíněny a analyzovány. Je pravděpodobné, že v blízké době, kdy je 

připravována rekonstrukce komplexu, s níž přichází i nové možnosti, bude 

kombinace nabídek programů pestřejší a zajímavější. 

3) Konkurenceschopnost a SWOT analýza: V oblasti konkurenceschopnosti je 

třeba se zaměřit na více faktorů, počínaje zvážením vlastní nápaditosti spolu 

s disponibilními finančními možnostmi, přes pravidelné pozorování konkurence či 

analýzu konkrétního trhu až po názory a přání hostů, zákazníků. Na základě 

vyhodnoceného dotazníku mohu konstatovat, že RC Sepetná patří v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd mezi atraktivní a často navštěvovaná místa. Aby 
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podnik obstál na poli konkurence, je nutné eliminovat slabé stránky a zaměřit se 

konkrétně na cílový bod, případně program, jenž má být v konečné fázi nabídnut. 

Spolu s ním je důležité rozebrat veškerá pro a proti a současně zvolit takovou 

strategii, aby se v případě, kdy se objeví určitý problém, nestala jeho eliminace 

nákladnou, a když by nebyla úplná, tak určitě minimálně částečná. Dalším 

vhodným krokem je mít dobře zpracovaný marketingový mix a umět ovlivnit 

zákazníka reklamou, která je zajímavější než u konkurence. Návrhy pro zvýšení 

obsazenosti jsou uvedeny v předchozích dvou bodech.   
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6 Závěr 

Moderní doba, která je tak velmi charakteristická rychlým tempem, neustálým 

shonem, pracovní zátěží a snahou dosáhnout co nejlepšího uznání a prestiže si vyžaduje 

vyhradit v programu každého jedince určitý úsek času, jenž bude věnován regeneraci, díky 

níž se každému dostane uvolnění a odbourání stresu. Zajímavé je zaměřit se na přísloví: 

„každý pes, jiná ves,“ z kterého plyne mnoho významů především v případě bližšího 

zkoumání životního stylu a trávení volného času člověka, což jsou základní faktory 

existence wellness a sport center a tudíž i součástí této bakalářské práce. Je přirozené, že 

každý jedinec má jiné potřeby, každý vykonává jiné zaměstnání a ne na každého daná 

činnost působí stejně. Potřebu regenerace tedy vyžaduje každý z nás. Někdo se například 

spokojí s relaxací u knížky, případně svůj volný čas věnuje výtvarnému umění, ale většina 

z nás si žádá pohyb. Lidé, kteří žijí na venkově nebo na okraji měst, mají tu výhodu, že 

chtějí-li si „pročistit“ hlavu po náročném dni v zaměstnání, ve škole apod. využijí toho, co 

jim příroda nabízí, ale lidé, kteří tuto možnost nemají nebo jsou náročnější, hledají místa, 

která jim jejich potřeby vynahradí, místa, kde si budou moci odpočinout nebo se 

odreagovat od každodenních starostí. Výstupem této úvahy je tedy fakt, že nebýt výše 

zmíněných přání a požadavků, podnikatelé a manažeři by nechtěli investovat svůj kapitál 

do wellness a sport center a v konečné fázi, i realizace této práce by byla složitější.    

 

Relaxační centra nejsou výmyslem moderní doby, existují již několik staletí a jejich 

využití je široké - počínaje relaxací v bazénu, přes sauny a masáže, až po aerobní aktivity a 

další jiné sporty. Relaxační centra jsou navštěvována všemi, lidmi, kteří sice nijak aktivně 

nesportují, ale chtějí si odpočinout nebo si zacvičit a odreagovat se tak od všedních 

problémů, dále profesionálními sportovci, kteří hledají regeneraci po výkonu nebo 

rodinami s dětmi, které chtějí příjemně strávit dovolenou. Z výše uvedeného tedy lze 

konstatovat, že sport a zdravý životní styl se určitým způsobem dotýká většiny populace. 

Sport se stal nedílnou součástí společenské kultury a výrazem jejího jednání. Lidé spjati se 

sportem patří mezi nejaktivnější skupinu naší populace. Ovlivňují názory spoluobčanů a 

podílejí se na hodnotových orientacích. 

 

Tématem a zároveň i cílem této bakalářské práce je analýza managementu Relaxcentra 

Sepetná. V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska, na základě kterých je 

později provedena analýza konkrétní firmy. Zkoumaná firma je stručně představena a poté 
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důkladně podstoupena analýze. Podmínkou pro splnění stanovených cílů, bylo získání 

potřebných dat. Nejprve je pozornost věnována nabídce produktů. Z výsledků mnou 

sestaveného dotazníku vyplynulo, že nabízené služby jsou pro veřejnost atraktivní. Dále se 

práce zabývá budoucími, inovačními plány a rekonstrukcí. Pro zjištění potřebných 

informací jsem zvolila metodu rozhovoru s vedoucím firmy. Výstupem rozhovoru bylo 

předběžné shrnutí budoucích záměrů managementu firmy v oblasti rekonstrukce nejen 

objektu RC Sepetná, ale především celkového komplexu. Z odpovědí mimo jiné vyplývá, 

že budoucí změny by měly zvýšit obsazenost a atraktivitu rekreačního střediska jako celku. 

Úspěšné umístění na konkurenčním poli v oblasti sport – wellness nám pro tuto 

bakalářskou práci zajistil dotazník sestavený konkrétně pro tuto problematiku. Dále k 

zvýšení konkurenceschopnosti firmy Sepetná v.o.s. by mohly vést změny ve výše popsané 

rekonstrukci. Závěr práce ilustruje slabé a silné stránky firmy, které jsou k nalezení ve 

SWOT analýze. 
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