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1. Úvod 

 

Jedním z trendů dnešní doby je zdravý ţivotní styl. Tento trend se projevuje v mnoha 

oblastech. Ve stylu trávení volného času, ve výběru dovolené i v preferencích koníčků. Lidé 

ve svém osobním volnu neupřednostňují odpočinek, ale vzhledem ke stále vyššímu počtu 

psychicky náročných zaměstnání oproti fyzickému se snaţí relaxovat aktivně. Rodiny vyráţejí 

na dovolené na kolech, vybírají si cestovní kanceláře, které kromě ubytování nabízejí i 

doplňující program.  

Jednou z oblastí trávení volného času, kde je moţné sledovat růstový potenciál je jízda 

na koni. Kraje začínají budovat hippostezky, protoţe se rozšiřuje počet jezdců na koni a 

situace pro tuto aktivitu je nevyhovující. Tento koníček se odráţí i ve sportu.  Zvyšuje se 

počet přihlášených jezdců do závodů. Přestoţe Česká republika byla uznávaná pro svůj cenný 

chov několika plemen koní, zejména koně kladrubského, po roce 1989 stálo toto odvětví na 

okraji zájmu.  Kolektivizace zemědělství a rychlý rozvoj se podepsal na kvalitě a počtu 

chovaných koní u nás. V posledních letech však opět začaly tyto počty růst. Oproti dřívější 

době se však koně neuţívají na zemědělské práce, ale na rekreaci a jezdecké závody. 

Newport ranč je malý podnik nabízející velké mnoţství sluţeb. Mezi ty hlavní patří 

ubytování a prodej a výcvik koní spojený s jejich chovem.  Přestoţe se nachází v atraktivní 

lokalitě, vykazuje za rok 2010 ztrátu. Tato sluţba, ubytování, nebyla v uvedeném roce nikým 

vyuţita.  Ostatní sluţby, jako je prodej koní, ustájení koní, dětské letní tábory s koňmi a další, 

si vedou o něco lépe. Ranč má velký potenciál rozvoje. Sám podnikatel má vize, jak 

v podnikání pokračovat a oslovit nové zákazníky. Ovšem tyto vize jsou bez konkrétní 

navrţené strategie a spočívají v pouhém rozšíření nabídky sluţeb, která je jiţ tak bohatá. Ranč 

podceňuje komunikaci se svým okolím a předpokládá, ţe si jej zákazník najde sám, díky 

široké nabídce sluţeb. Avšak nepůsobí na potencionální zákazníky ve fázi výběru, kdy se 

teprve rozhodují, jakou sluţeb chtějí vyuţít. Vzhledem k velké konkurenci a sniţujícímu se 

zájmu o turistický ruch v Moravskoslezském kraji se musí podnik zviditelnit vlastní 

iniciativou.  

K tomu, aby ranč věděl, jak na sebe můţe upozornit, musí znát své okolí. Vnější 

faktory jsou podnikem neovlivnitelné a naopak firma se jim musí přizpůsobovat. Tak vznikají 

potenciální příleţitosti nebo hrozby, kterým ranč musí čelit. Je nutné definovat ty faktory, 
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které ovlivňují konkrétní pozorovaný podnik, a znát jejich význam. K tomu, aby byly určeny, 

bude vyuţita analýza PEST.  

Na podnik dále působí vlivy blízkého okolí, tzv. mikrookolí. Ty jsou neméně 

podstatné, protoţe určují, jakou má podnik konkurenci a jaký vliv na něj mají zákazníci, 

dodavatelé atd. K bliţšímu poznání mikrookolí slouţí Porterův model pěti sil. Díky této 

analýze budou rozpoznány další příleţitosti a hrozby pro podnik a také silné a slabé stránky, 

které vyplývají zejména ve srovnání s konkurencí. 

Vnitřní prostředí definuje to, jak funguje podnik a co jej utváří. Jakou má firemní 

strukturu, zaměstnance, kulturu, výrobní procesy a další. Z této definice vyplývají jeho silné a 

slabé stránky. K jeho zmapování bude pouţita analýza 7S, definovaná firmou McKinsey. 

Z různých metod pro analýzu vnitřního prostředí byla vybraná právě tato metoda, protoţe 

firmu nehodnotí podle finančních ukazatelů, ale pomocí předností a nedostatků popisovaných 

faktorů. Tyto údaje pak budou lepé zpracovatelné pro zamýšlené účely zlepšení komunikace 

se zákazníkem.  

Pro kompletní zhodnocení všech nalezených faktorů bude pouţita metoda SWOT 

analýzy. Z výstupů analýzy budou zřejmé moţnosti firmy, které by měla vyuţít a slabé 

stránky, kterých by se měla naopak vyvarovat. Pro určení pořadí důleţitosti uvedených 

faktorů bude pouţita metoda VRIO.  Z jejich výsledků vyplyne jasná struktura silných stránek 

podniku, které budou následně vyuţity v komunikační strategii. 

Cílem práce je navrhnout komunikační strategii pro firmu Newport ranč. 

Z provedených analýz bude zřejmé, na jakém trhu ranč působí, jaký vliv na něj má blízké 

okolí a jaké vnitřní faktory jej utvářejí, bude moţné určit, na jaké skupiny zákazníků by měl 

působit. Na koho by měl zaměřit svou komunikační strategii. V závěru práce budou navrţeny 

i konkrétní komunikační nástroje, kterými bude moci podnik na tyto skupiny efektivně 

působit.  

 

2. Teoretická východiska 

 

2.1. PEST 

 

Pokud budeme k analýze přistupovat podle Sedláčkové a Buchty (2006), potom prvky 

vnějšího prostředí jsou politické a legislativní faktory, ekonomické faktory, sociokulturní a 
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technologické faktory. Na tyto vnější faktory nemá podnik ţádný vliv (leda by se jednalo o 

monopol, pak má vliv omezený), vznikají mimo podnik. Musí se jim tedy přizpůsobovat.  

Politickolegislativní faktory vyplývají ze zahraniční a domácí politiky. Popisují 

nakolik je domácí politika stabilní, jaké má země daňové nebo protimonopolní zákony, jestli a 

jak reguluje export a import, ovlivňuje-li cenovou politiku, a jak se staví k ochraně ţivotního 

prostředí a ochraně podnikatelských subjektů. Jsou v podstatě skladbou norem, zákonů a 

vyhlášek. V případě, ţe podnik spolupracuje i se zahraničím, pak je rozhodující vztah domácí 

země se zahraničím a politika, jakou země vedou. 

Ekonomické faktory odpovídají ekonomickým zvratům na trhu. Sleduje se, v jaké fázi 

se nachází ekonomika, jestli je ve fázi expanze nebo recese. Vyuţívají se ukazatelé, jako jsou 

míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. 

V okamţiku ekonomického růstu má podnik moţnost zvýšené spotřeby (investice, 

technologie, nové provozy), zvyšuje se příleţitost na trhu. Naopak kdyţ ekonomický růst 

klesá, firmy šetří, sniţují náklady a omezují provozy. Úroková míra ovlivňuje skladbu 

finančních prostředků, kterých můţe podnik vyuţít. Daňová politika ovlivňuje náklady, které 

firma ze svých aktivit má. V případě zvýšení daní je podnik zatíţený dalšími náklady a tedy 

musí najít cestu, jak rozdíl vyrovnat. Ať uţ je to zvýšením ceny produktu či sluţby nebo 

sníţením nákladů při jejich výrobě. Směnný kurz ovlivňuje zejména ty firmy, které podnikají 

na zahraničních trzích. Všechny tyto prvky jsou vzájemně propojeny a nelze je posuzovat 

samostatně. Skrývají se v nich velké příleţitosti, ale i hrozby, které by podnik měl sledovat, a 

podle toho i přizpůsobovat svou podnikatelskou činnost. 

Sociálně demografické faktory odpovídají aktuální situaci a vývoji struktury obyvatelstva 

a trendům, které společnost preferuje. To, jak stárne obyvatelstvo, umoţňuje prosperovat 

zdravotnickým podnikům. Zvyšující se ţivotní úroveň a trend aktivního ţivota podporuje 

cestovní kanceláře s exkluzivními zájezdy. Lobování ekologických společností a názor 

většiny populace na toto téma vede podniky k ekologickému provozu. Můţe to být zákaz 

uţívání některých látek, anebo jasné směrnice, které definují zpracovávání odpadu. I tento 

faktor je neustále ve vývoji podle toho, jak se mění struktura obyvatelstva a jeho preference. 

Technologické faktory vykazují nejdynamičtější rozvoj. Aby firmy obstály ve velké a 

zejména agresivní konkurenci, musí inovovat a přicházet s novými technologiemi a postupy. 

Podniky se musí umět rychle přizpůsobit těmto trendům. Analýza těchto faktorů se zabývá 

moţným dalším vývojem a trendy, které mohou významně aţ dramaticky ovlivnit trh. 
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Analýza PEST nevytváří pouhý seznam s těmito faktory, ale zabývá se také důleţitostí 

konkrétních prvků na konkrétní podnik. Pro velké firmy je nová investice nejčastěji otázkou 

milionů korun a návratnost investice je posuzována z dlouhodobého hlediska. Oproti tomu 

malé podniky budou mít prioritní faktory jiné, například politický vývoj v zemi, který můţe 

být pro jejich činnost negativní (omezení) nebo pozitivní (výhody). Dále je podstatný vývoj 

těchto faktorů do budoucnosti. Jejich intenzita vlivu se v čase mění. Podle Sedláčkové a 

Buchty (2006) je PEST analýza uţitečná především ve čtyřech hlavních směrech: 

 Uvedené příklady mohou být vyuţity jako určitý přehled potenciálních vlivů. 

 Mohou slouţit k vytipování malého počtu klíčových vlivů, které pak budou podrobeny 

důkladné analýze. 

 Při identifikaci sil vyvolávajících změny s dlouhodobým časovým horizontem. 

 Při určení různých externích vlivů na podnik v minulosti nebo pravděpodobných vlivů 

v budoucnosti. 

 

Analýza by měla mít podobu hledání odpovědí na konkrétní otázky.  

 

Názorné shrnutí některých příkladů (Sedláčková, Buchta, 20s., 2006) v tabulce 2.1. 

 

Politicko- legislativní faktory Ekonomické faktory 

Antimonopolní zákony Hospodářské cykly 

Ochrana ţivotního prostředí Trendy HDP 

Ochrana spotřebitele Devizové trhy 

Daňová politika Kupní síla 

Regulace v oblasti zahraničního obchodu Úrokové míry 

Pracovní právo Inflace 

Politická stabilita Nezaměstnanost 

 Průměrná mzda 

 Vývoj cen energií 

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

Demografický vývoj populace Vládní podpora výzkumu a rozvoje 

Změny ţivotního stylu Celkový stav technologie 

Mobilita Nové objevy 



9 

 

Úroveň vzdělání Změny technologie 

Přístup k práci a volnému času Rychlost zastarávání 

Tab. č. 2.1.1 Analýza PEST podle Sedláčkové a Buchty 

 

Obdobně popisuje vnější faktory Middleton (2003) v tabulce 2.2 

 

Politicko- legislativní faktory Ekonomické faktory 

Daňová politika Ekonomický růst 

Pracovně právní předpisy Úrokové sazby 

Ochrana ţivotního prostředí Devizové trhy 

Regulace v oblasti zahraničního obchodu Míra inflace 

Politická stabilita  

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

Úroveň zdravotnictví Výzkumné a vývojové činnosti 

Míra populačního růstu Automatizace procesů 

Věková struktura Technologické pobídky 

Kariérní růst Míra technologických změn 

Důraz na bezpečnost  

Tab. č. 2.1.2 Analýza PEST podle Middletona 

 

 Podle Tiché, Hrona (2008) jsou výhody této analýzy zejména v tom, ţe soustřeďují 

svou pozornost na širší okolí a hlavně na souvislosti jednotlivých změn v pozorovaných 

faktorech. Ty nemusí být při sledování konkrétního trhu patrné. Také například sociokulturní 

faktory, ale i trendy v ochraně ţivotního prostředí či ţivotní styl, nejsou prvoplánově 

povaţovány za podnikatelské a bývají opomíjeny. Slouţí k hlubšímu pochopení okolí 

podniku. 

 

 Tichá a Hron (72s, 2008) udávají jako příklady jednotlivých faktorů tyto 

 

Politicko- legislativní faktory Ekonomické faktory 

Stabilita vlády Trend vývoje DPH 

Regulace zahraničního obchodu Ţivotní cyklus podniku 



10 

 

Daňová politika Nabídka peněz, úroková míra 

Monopolní legislativa Inflace 

Ochrana ţivotního prostředí Nezaměstnanost 

 Dostupnost energie a náklady na ni 

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

Demografie Vládní výdaje na vědu a výzkum 

Distribuce příjmů Nové objevy, vynálezy a patenty 

Mobilita obyvatelstva Transfer technologií 

Ţivotní styl Míra zastarávání výrobních prostředků 

Úroveň vzdělání  

Přístup k práci a volnému času  

Tab. č. 2.1.3 analýza PEST podle Tiché a Hrona 

 

 

2.2.  Porterův model pěti sil 

 

K správnému pochopení firemních procesů je nutné znát i faktory, které působí 

v mikrookolí. Mikrookolí je v těsné blízkosti podniku. Podnik má na tyto faktory částečný 

vliv. Skládá se z dodavatelů, konkurence, substitutů, tedy z ostatních podniků a zákazníků. 

Zboţí a sluţby se navzájem mohou substituovat, nahrazovat. Tím vzniká konkurence, která se 

snaţí oslovit stejné zákazníky.  

E. Porter je autorem modelu pěti sil, který analyzuje právě nejbliţší okolí podniku, 

mikrookolí. Pohlíţí na: 

 Rizika vstupu potenciálních konkurentů 

 Rivalitu mezi stávajícími podniky 

 Smluvní síly kupujících 

 Smluvní síly dodavatelů 

 Hrozby substitučních výrobků 

 

V tomto modelu platí, ţe v případě nízkých bariér vstupu na stejný trh a úspěch firmy 

právě na tomto trhu, se zvyšuje procento potenciální konkurence. Pro konkurenční firmu je 
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snazší se prosadit v daném mikrookolí. Čím jsou bariéry větší, tím větší jsou náklady pro 

konkurenci. Podle J. Baina ( Dedouchová, 2001) lze roztřídit bariéry na následující části: 

 Oddanost zákazníků 

 Absolutní nákladové výhody 

 Míru hospodárnosti 

 

O věrnost zákazníků usiluje kaţdá firma. Utváří ji marketingový vliv, spokojenost při 

nákupu a se značkou, sluţby zákazníkům, nákupní podmínky, prostředí nákupu, kvalita 

produktu nebo sluţeb a jejich jedinečnost. Silná oddanost zákazníků firmě představuje bariéru 

pro potenciální konkurenci. Pokud má firma niţší absolutní náklady, má moţnost určit 

výhodnější cenu. Niţších nákladů dosahuje pomocí technologie a inovací, výhodnějších 

výrobních zdrojů nebo levnějších finančních zdrojů. Efektivnější pracovní procesy řízení, 

výroby a logistiky náklady taktéţ sniţují. Míra hospodárnosti je poměr mezi nákladovými 

výhodami a velikostí podílu podniku na trhu. V případě, ţe má podnik velký objem výroby, 

má moţnost získat mnoţstevní slevy při objednávání materiálu, rozpuštění fixních nákladů do 

většího mnoţství výrobků, masivnější reklamy a inzerce. V případě, ţe jsou nákladové úspory 

znatelné, potenciální konkurence váhá, zda na takový trh vstoupit, neboť takové výhody 

nemají a zvyšují se jim jejich náklady. Empirické průzkumy prokázaly, ţe výška vstupních 

bariér je nejdůleţitějším faktorem výnosnosti v daném mikrookolí ( Dedouchová,2001). 

 

Rivalita mezi podniky v mikrookolí je určena počtem podniků a jejich trţním podílem 

na daném odvětví. V případě, ţe je rivalita mezi podniky slabá, je moţné zvýšit ceny a 

dosáhnout tak většího zisku. Oproti tomu při silné rivalitě podniků vzniká často cenová válka, 

kdy ceny za produkty a sluţby jsou tlačeny nízko a tím klesá i zisk. Rivalitu mezi podniky 

můţeme roztřídit podle tří faktorů: 

 Struktury mikrookolí 

 Poptávkových podmínek 

 Výšky výstupních bariér z daného mikrookolí 

 

Strukturou mikrookolí rozumíme jednotlivé podíly firem na daném odvětví. 

Rozdělujeme ji na atomizované a konsolidované mikrookolí. Atomizované mikrookolí je 

sloţeno z většího počtu malých a středních firem. Bariéry pro vstup na trh jsou malé, a proto 

je zde rychlejší cyklus vývoje trhu (expanze, recese). Expanze a moţnost zisku naláká nové 
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firmy, které vyuţívají uvolněných kapacit na daném trhu. Ale tím právě dochází k přesycení 

nabídky. Podniky začnou vést cenové války a jsou nuceny sniţovat své náklady. Některé 

podniky toto nezvládnou a zbankrotují, nastupuje recese. Po odchodu několika neúspěšných 

podniků z daného trhu se opět uvolňují kapacity a můţe nastoupit expanze. Oproti tomu 

v konsolidovaném mikrookolí je několik dominantních podniků nebo jeden monopolní. Zde 

jsou podniky na sobě více závislé, tedy konkurenceschopnost jednoho podniku ovlivňuje 

ziskovost toho druhého. Tyto podniky se snaţí vyhnout cenové válce, a proto volí jiné 

strategie vlivu, kdy je důraz kladen na značku, kvalitu výrobku, vzhled apod. Poptávkové 

podmínky mohou být rostoucí nebo klesající. Při rostoucích podmínkách to znamená, ţe o 

produkt či sluţbu mají zájem nový zákazníci nebo ti stávající více nakupují. Podnik tak 

zvyšuje obrat a podíl na trhu, aniţ by musel konkurovat jinému podniku. Oproti tomu při 

klesající poptávce klesá mnoţství zákazníků, anebo méně nakupují a tím se zvyšuje rivalita 

mezi podniky, neboť se musí „poprat“ o menší počet zákazníků. Výstupní bariéry určují 

ochotu podniku opustit daný trh. Mohou to být potíţe určené problematickým nebo dokonce 

nemoţným prodejem technického vybavení, nebo emociálním zaujetím, kdy podnikatel trh 

nechce opustit. V případě, ţe podnik působí na více trzích, můţe opuštění jednoho trhu 

poznamenat i ten, který pro firmu není ztrátový. V případě vysokých výstupních bariér bude 

ochota firem trh opustit menší.  

 

Smluvní síla kupujícího určuje, jestli má zákazník moţnost ovlivnit cenu za produkt, 

či sluţbu a jeho kvalitu. V případě silné kupní síly mohou zákazníci ţádat zvýšení kvality, 

servis a další sluţby, čímţ zvyšují náklady podniku. Podle M. Dedouchové (2001) mají 

kupující větší sílu za těchto podmínek: 

 Pokud se mikrookolí, které nabízí výrobky, skládá z řady malých podniků a 

kupujícím je malý počet velkých podniků; takové podmínky vedou 

k dominantnímu postavení kupujících 

 Nakupují-li kupující ve velkém mnoţství; za takových podmínek kupující 

mohou vyuţít své kupní síly a působit na sníţení ceny 

 Kdyţ si kupující mohou při objednávkách vybírat mezi podniky s nízkými 

cenami a tak způsobují, ţe prodávající podniky stojí proti sobě a sniţují ceny 

 Jestliţe je ekonomicky proveditelné, aby kupující mohli nakupovat od několika 

podniků najednou 
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 Mohou-li kupující pohrozit, ţe si své vstupy začnou vyrábět sami (uskuteční 

vertikální integraci) a dosáhnou tak sníţení cen 

 

Smluvní síla dodavatelů je v moţnosti ovlivňovat cenu a kvalitu produktů, které 

podnik pro své procesy potřebuje. V případě, ţe je dodavatel silný, můţe podniku zvýšit 

náklady svou cenou za produkty, které mu dodává, nebo můţe sníţit kvalitu. Naopak u 

slabého dodavatele má podnik vliv na cenu a můţe ji sníţit nebo naopak poţadovat vyšší 

kvalitu dodávaného produktu či sluţby. Podle M. Dedouchové (2001) jsou dodavatelé silnější 

v následujících případech: 

 Jestliţe výrobky, které dodavatelé prodávají, mají málo substitutů 

 Kdyţ mikrookolí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatelé důleţité; 

v takovém případě existence dodavatelů na tomto mikrookolí nezávisí; 

dodavatelé tak mají malý stimul sniţovat ceny nebo zlepšovat kvalitu 

 Pokud jsou dodavatelé natolik diferencovaní, ţe je pro podnik nákladné přejít 

od jednoho dodavatele ke druhému; v takovém případě je podnik závislý na 

daném dodavateli a není schopen proti tomu cokoliv udělat 

 Mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integrací směřující do daného 

mikrookolí, podniku přímo konkurovat a zvyšovat tak ceny 

 Jestliţe kupující podniky naopak nejsou schopné vyuţít hrozby vertikální 

integrace a uspokojit své vlastní potřeby niţšími vstupními cenami 

 

Hrozba substitučních výrobků je určena mnoţstvím moţných substitutů. V případě 

velkého počtu je nucen podnik sniţovat prodejní ceny nebo se snaţit svůj produkt nebo sluţbu 

diferenciovat, coţ přináší další náklady. 

 

2.3. Metoda 7S 

 

Vnitřní faktory jsou tvořeny zdroji podniku, jako jsou zaměstnanci, materiál a finance. 

Dále managementem a organizační strukturou podniku, firemní kulturou, know-how, image, 

značkou, etikou atd. Tyto faktory podnik můţe aktivně ovlivnit a jsou ve vzájemné vazbě a 

jeden ovlivňuje druhý. Firma McKinsey navrhla model 7S, který definuje hlavní firemní 

faktory a jejich vzájemné vazby a rozděluje je následovně: 
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Tvrdé: 

 Strategy/ Strategie- jakou strategii firma zvolila, aby splnila hlavní firemní cíle 

nebo cíle akcionářů, zákazníků 

 Structure/ Struktura- jak je firma organizovaná, jakou hierarchii zvolila  

 Systém/ Systémy- jak je určený výrobní proces, proces doručování, řídící, 

informační, jaké jsou kontrolní systémy 

Měkké: 

 Shared values / Sdílené hodnoty- hodnoty, na kterých je podnik postaven, jak 

jsou silné 

 Skills/ Schopnosti- dovednosti jednotlivých zaměstnanců, jak je podnik 

získává, jestli mají zaměstnanci všechny potřebné znalosti, které také hodnotí 

 Style / Styl- určuje řídící styl, předávání pravomocí a odpovědnosti  

 Staff / Zaměstnanci- jaké má podnik specializované zaměstnance, jaké 

potřebují kompetence  

 

2.4. SWOT analýza 

 

SWOT analýza vyhodnocuje vnitřní faktory podniku a jeho schopnost vyrovnat se 

s faktory vnějšími. Je to jednoduchý nástroj, zaměřený na charakteristiku klíčových faktorů 

ovlivňujících strategické postavení podniku. Vyuţívá jiných analýz k tomu, aby definovala, 

co podnik ovlivňuje z jeho vlastních vlastností a blízkého i vzdáleného okolí. Pak z těchto 

výsledků určuje silné a slabé stránky, vycházející zevnitř podniku a příleţitosti a hrozby, 

vycházející z vnějších faktorů. Aby bylo toto moţné určit, je třeba podnik dobře znát, vědět 

jaké procesy vyuţívá a s jakou efektivitou a důkladně vše popsat pomocí analýz, protoţe co je 

pro jeden podnik silná stránka, můţe být pro jiný stránka slabá. Díky SWOT analýze je 

moţné nalezené silné stránky a příleţitosti rozšiřovat a vyuţívat, naopak slabé stránky a 

hrozby omezovat a zabránit jim, pokud to jde. Podle H. Sedláčkové a K. Buchty (91s., 2006) 

„má-li SWOT analýza plnit v procesu tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace 

směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů 

vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných souvislostí.“ 
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2.5. Metoda VRIO 

 

Analýza VRIO se zabývá čtyřmi faktory (aspekty), které přináší odlišný uţitek 

jednotlivým podnikům. Myšlenku  J.B. Barney doplňuje tvrzením, ţe kaţdý vyuţitý faktor 

přináší odlišnou hodnotu. K vyhodnocení definovaných faktorů zaměřuje svou pozornost na 

zdroje fyzické, jako je technologie vybavení, výrobní a skladovací plochy, na lidský kapitál, 

jeho počet, schopnosti, uspořádání ve firmě, sociální klima, na finanční zdroje, tedy 

disponibilní kapitál, likvidní prostředky, rentabilita provozu a nakonec na zdroje nehmotné,  

know-how, image, značka, znalost trhu a manaţerské schopnosti. Metoda hledá konkurenční 

výhodu u výše zmíněných zdrojů pozitivním vyhodnocením následujících faktorů (aspektů).  

 V – value ; hodnota, významnost zdroje, kde se ptáme, jak je zdroj nákladný, 

jak snadné nebo obtíţné jej získat na trhu (nákup, nájem, zapůjčení…).  

 R – rareness; vzácnost zdroje, zajímá nás, jestli je zdroj vzácný, respektive zda 

je jeho výskyt omezený.  

 I – imitability; napodobitelnost; je zdroj snadno nahraditelný zdrojem jiným?  

 O – organization; uspořádání organizace a jak dané uspořádání vyhovuje 

vyuţívání zdrojů.  

 

Počáteční písmena zkoumaných jevů nám vytvoří název metody VRIO, která se 

zabývá analýzou vnitřního prostředí firmy. Nejlepším zdrojem pro tvorbu silné konkurenční 

výhody jsou podle metody VRIO nehmotné zdroje (Veber, 2000). Metodu VRIO vlastně tvoří 

řada otázek. Ptáme se, čím je náš podnik lepší neţ podniky konkurentů.  Je něco zvláštního na 

firmě, ţe lépe prosperuje? Má přístup ke zdrojům, které ostatní nemají? Jak jsou zaměstnanci 

loajální k firmě a proč neodejdou ke konkurentovi? Podávají v mé firmě výkony, které 

v jiných firmách neuskuteční? A mnoho dalších. 

Hodnota zdroje pro firmu znamená, jak je zdroj pro firmu cenný a z tohoto hlediska, 

jak můţe firma reagovat na případné hrozby z vnějšího okolí a vytvářet nové hodnoty. Jednak 

při určování hodnoty zdroje musíme přihlédnout na případný ušlý zisk při uţití zdroje jiného, 

ale také na dynamicky se měnící hodnotu v dlouhodobém horizontu jeho působení. Vhodný 

způsob ohodnocení zdroje je zeptat se, jak moc je zdroj pro firmu uţitečný, jakou má kvalitu, 

jak na něj reaguje zákazník, moţnosti inovace a technologického vývoje. Uţitečností 

(účinností) rozumíme mnoţství vstupů na jednotku výstupu. Zde můţe firma získat 

jednoznačně velkou konkurenční výhodu tím, ţe je efektivnější výrobce zboţí nebo sluţby, 
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neţ její konkurent. Pozitivní reakcí zákazníka je uspokojení jeho potřeb. Podnik má velké 

moţnosti podle preferencí zákazníka. Ten můţe brát ohled na ekologické vyuţívání zdroje a 

jeho recyklaci, regionální dostupnost, demografické, sociální a kulturní vlivy atd., nebo také 

na značku firmy a dobré případně špatné jméno. Díky inovacím můţe firma načas získat 

monopolní postavení na trhu. Inovace procesů spíše ovlivňuje výkonnost, neţ přímý účinek 

zdroje. Technologický pokrok, diskuze vedené s novými zaměstnanci, zpětná reakce 

zákazníků, to vše můţe zlepšit postavení firmy na trhu. 

Vzácnost zdroje souvisí s tím, kolik konkurenčních podniků vyuţívá stejného zdroje. 

Mimořádně cenné, ale snadno dostupné zdroje, neposkytnou takovou konkurenční výhodu 

jako zdroje vzácné. V některých případech to je spíše soubor prostředků, který vytváří 

hodnotu a vzácnost, neţ nějaký jednotlivý zdroj (Goods stores, business and industry profile, 

2009). Toto hodnocení je pravděpodobně nejsnazší pro vyhodnocování.  

V případě, ţe je pro jinou firmu těţké nebo nemoţné zvolený zdroj napodobit, je 

nenapodobitelný nebo těţce nahraditelný a tedy více ceněný. Toto kritérium je 

pravděpodobně nejobtíţnější vyhodnotit, protoţe v případě dostatku peněz a času je kaţdý 

zdroj napodobitelný. Proto se ve skutečnosti hodnotí, za jak dlouho asi bude zvolený zdroj 

nahrazen nebo vyměněn jiným, lepším, konkurencí a porovnat to s ţivotností výrobků. Často 

bývají zdroje nenapodobitelné taky díky situacím, za kterých vznikly, nebo jak k jejich 

výskytu došlo. Historie, sociální a kulturní atmosféra a další vytvářejí neopakovatelné a 

jedinečné příleţitosti k vytváření aktivit (zdrojů). Obecně platí, ţe nehmotné zdroje, jako je 

know-how, image, značka, manaţerské dovednosti atd., patří k nenapodobitelným zdrojům. 

Nakonec by firma měla mít vnitřní schopnosti a systém, který ji umoţní získat 

maximální hodnotu daného zdroje. Toto je nejčastěji opomíjený faktor, a to přesto, ţe pokud 

nemá firma hodnotné, nebo dokonce vzácné a nenapodobitelné zdroje, měla by se soustředit 

právě na manaţerské schopnosti, image, značku atd., investovat do vzdělání zaměstnanců, 

zpracovat marketingový plán atd. 

Význam jednotlivých faktorů na celkovém hodnocení firmy ve vztahu se SWOT 

analýzou a schopností firmy konkurovat můţeme vidět v následující tabulce VRIO matice 

(převzato z Barney, 1997). 

. 
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Hodnota 

zdroje 

Vzácnost 

zdroje 

Nenapodobitelnost 

zdroje 

Firma 

by 

měla 

vyuţít 

zdroj 

Konkurenční 

kategorie 

Hospodářský 

výkon 

SWOT 

analýza 

Ne --- --- Ne Konkurenční 

nevýhoda 

Pod normál Slabost 

 

Ano Ne ---  Konkurenční 

rovnost 

Normální Slabost 

nebo 

síla 

Ano Ano Ne  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 

Nad normál Stabilita 

a 

výrazné 

výhody 

Ano Ano Ano Ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Nad normál Stabilita 

a 

výrazné 

výhody 

Tab. č. 2.5.1 matice VRIO 

 

 

Metoda je vhodná tehdy, pokud si firma chce uvědomit své postavení na trhu. Musí 

brát v potaz omezení a relativnost výstupních dat. Přesto můţe podniku pomoci v získání 

konkurenční výhody v daném výrobním oboru. Pomůţe firmě uvědomit si její silné a slabé 

stránky v pouţívání jednotlivých zdrojů. V případě, ţe nevyuţívá a ani nemůţe vyuţívat 

zdroje jedinečné ani hodnotné, je moţnost zapracovat na zdrojích nehmotných, které 

rozhodně jsou nenapodobitelné. Naopak v případě zdrojů jedinečných a hodnotných má firma 

jedinečnou příleţitost vyuţít svou výhodu na trhu. 
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2.6. Komunikační strategie 

 

 S vývojem marketingu se mění i způsob jak oslovit potenciálního zákazníka. Dřívější 

přístup agresivního prodeje by dnes neuspěl. Tento marketing od 30 let do let 60 si klade 

otázku „Jak prodat?“, zaměřuje se na produkt a ten prodává hromadně. Komunikace úspěšně 

probíhá prostřednictvím reklam přes televize. Poté, co svět zasáhnou krize, se rozvíjí 

marketing nový. Lidé uţ nakupují uváţeně a vybírají si, jaký produkt chtějí. Firmy se nesnaţí 

oslovit všechny, ale pouze segment trhu. Profilují se tedy první zákaznické skupiny a firma se 

snaţí najít a uspokojit jejich potřeby. Reklama jako komunikační nástroj jiţ nemá takovou 

účinnost a proto se začíná vyuţívat podpora prodeje a přímý marketing a telemarketing. Tento 

trend je patrný do 80 let. V této době začíná být trh přesycený a plný substitutů. Zákazník má 

velké moţnosti při výběru produktu či sluţby. Také se sniţuje jeho chuť utrácet. Jiţ 

nepřisuzuje značce takovou hodnotu. Značka totiţ vţdy neznamená kvalitu. Účinek reklamy 

jako komunikace se zákazníkem se zmenšuje, zákazník ji méně věří a o svém nákupu více 

přemýšlí. Více věří zkušenostem ostatních, ať uţ známých anebo úplně cizích lidí. Zkušenosti 

s produkty sdílí prostřednictvím internetu. Internet, jako jedna z nejrychleji se rozvíjející 

technologie, dává nyní moţnost bez větších odborných znalostí vést vlastní blogy, vést 

diskuze na různých fórech. Velmi oblíbené jsou sociální sítě. A právě na těchto místech lidé 

sdílí své zkušenosti s nákupem a těmto informacím přikládají velký důraz. Konkurence se pro 

firmy stává agresivnější a je těţší na trhu uspět. Firmy musí hledat způsoby, jak sniţovat 

náklady a tedy i cenu. Dále se snaţí budovat vztah se svými zákazníky, kaţdému jednotlivci 

je věnována určitá pozornost. Podnik svůj produkt představuje jako produkt s přidanou 

hodnotou. Marketing je integrován do dalších disciplín pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

Propojuje se s logistikou výroby a distribucí produktů. Firmy vyuţívají informačních 

technologií pro zefektivnění firemních procesů a prodeje. Nabídka konkrétních produktů je 

individualizovaná pro jednotlivé zákazníky, a podle toho je přizpůsobena i komunikace a 

distribuce. Komunikace firmy s potenciálními zájemci o jejich produkt probíhá 

prostřednictvím integrované komunikace, strategických dodavatelských a odběratelských 

spojenectví a zejména pomocí interaktivních médií. 

 Komunikační strategie spočívá ve zvolení vhodného komunikačního nástroje při 

oslovování jednotlivých skupin, které mají na podnik vliv. Nejdůleţitější skupinou jsou 

samozřejmě zákazníci, ale neméně podstatní jsou také zaměstnanci, odborové organizace, 

dodavatelé a obchodní partneři, akcionáři, média, orgány veřejné správy, kontrolní orgány, 

investoři a banky, pojišťovny, oborové a profesní asociace, občanská sdruţení, neziskové 
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organizace a nátlakové skupiny, místní společenství. Jednotlivé skupiny mají pro kaţdou 

organizaci jiný vliv a vytvářejí s nimi jiné vztahy. Jednou z moţných chyb, kterých se 

organizace dopouštějí, je opomíjení skupin, které stojí na konci jejich prioritního ţebříčku. 

Ale v dnešní době rychlého sdílení informací můţe mít i tato skupina podstatný vliv. Je nutné 

přihlíţet i k faktoru času, stejně jak se vyvíjí podnik, trh na kterém působí, tak se mění i 

vztahy s jednotlivými skupinami. 

 Přehled zájmových skupin, jejich poţadavků a nástrojů ovlivňování podniku, 

nalezneme v tabulce 2.6.1 dle Horákové, Stejskalové, Škapové (99s., 2008) 

 

  

Zájmová skupina Požadavky, oblast zájmu Možnosti ovlivňování 

podniku 

Zaměstnanci Výdělek a zaměstnanecké 

výhody 

Jistota pracovního místa 

Moţnost kariéry a 

seberealizace 

Výkon 

Nástup/odchod z podniku 

Odborové organizace Pracovní podmínky 

Sociální jistoty 

Podmínky kolektivní 

smlouvy 

Moţnost stávek 

Zákazníci Kvalita výrobků nebo sluţeb 

Cenové podmínky, 

dostupnost 

Rozhodnutí o koupi 

Dodavatelé a obchodní 

partneři 

Pravidelné platby 

Dlouhodobá a vzájemně 

výhodná spolupráce 

Rychlost a spolehlivost 

vyřizování objednávek a 

dodávek 

Akcionáři Výše dividendy 

Bezpečnost investice 

Nákup /prodej akcií 

Vyuţití hlasovacího práva 

Média Přístup k informacím Vyznění publicity 

Orgány veřejné správy Dodrţování záklonů a 

nařízení 

Daně 

Politika zaměstnanosti 

Podpora/postihy 

Legislativní opatření 
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Konkurenceschopnost 

regionu 

Kontrolní orgány, inspekce, 

certifikační agentury 

Bezpečnost provozu a jeho 

vliv na ţivotní prostředí 

Dodrţování příslušných 

norem 

Kvalita výrobků a sluţeb 

Vydání/ odmítnutí povolení 

Certifikace 

Pokuty 

Investoři, banky Bezpečnost investice 

Výhodnost investice 

Poskytnutí/odepření 

finančních prostředků 

Podmínky půjček 

Pojišťovny Bezpečnost provozu Podmínky pojištění 

Názorový vůdci Zapojení do aktivit 

Dodrţování odvětvových 

standardů, kodexů apod. 

Přijetí/odepření členství 

Certifikace 

Občanská sdružení, 

neziskové organizace, 

nátlakové skupiny 

Odpovědný přístup 

organizace k určité oblasti- 

podle zaměření (ochrana 

ţivotního prostředí, 

respektování lidských práv, 

etika podnikání aj.) 

Publicita 

Ovlivnění jiných skupin 

Místní společenství Vliv podniku na okolí 

(ţivotní prostředí, 

zaměstnanost…) 

Podpora/protest proti 

podnikovým aktivitám 

Tab. č. 2.6.1 Zájmové skupiny 

 

Role jednotlivých skupin se prolínají. Zákazník, který si kupuje produkt, můţe být 

zároveň i akcionářem. Tedy působení na jednu skupinu, můţe mít následky i na skupinu 

jinou. Vznikají tak zájmové skupiny. 

2.6.1. Zájmové skupiny 

 

Zájmové skupiny jsou jakákoliv uskupení, která mají společný konkrétní zájem. 

Mohou to být zaměstnanci, zákazníci, lidé ţijící v okolí podniku. Spektrum členů můţe tedy 

být různé a těţko definovatelné. Vzhledem k tomu není definovaná konkrétní komunikační 
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strategie, ale určitá doporučení, která by měla vést k tomu, aby tato skupina podnik vnímala 

tak, jak si to přeje. Je to určité zrcadlo nastavené podniku.  

Horáková, Stejskalová, Škapová (2008) doporučují tyto principy: 

 

 Neustálé monitorování těch zájmových skupin, kterých se dotýká aktivita 

podniku 

 Podnik by měl mít jasnou strategii konkrétních oblastí 

 Měl by budovat vztahy i s těmi zájmovými skupinami, které mají odlišný 

přístup nebo názor, neţ podnik 

 Snaţit se o maximální otevřenost a informovanost.  

 Sledovat aktuální témata, které média upřednostňují a posoudit, nakolik se 

dotýkají podniku 

 Sledovat všechny akce (semináře, konference, diskusní fóra), týkající se oboru 

podnikání 

 Sledovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu komunikace 

 Nezanedbávat stíţnosti a reklamace a věnovat jim plnou pozornost 

 Vytvářet pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prostor k otevřené 

diskuzi 

 Při budování komunikační strategie se vţít do role adresáta, kterému je určena 

 Vytvářet strategická spojenectví 

 

Dále popisované skupiny jsou vybrány z celkového přehledu skupin, protoţe se 

konkrétně dotýkají ranče, jak vyplyne z pouţitých analýz.  

2.6.2. Zákazníci 

 

 Zákazníci jsou nejdůleţitější skupinou pro všechny podniky. Je to nejpočetnější 

skupina a závisí na ní existence podniku. V případě, ţe zákazníci nakupují, má firma zisk. 

Vracejí se jí peníze, které investovala do produkce. Přesto, ţe se jedná o nejpočetnější 

skupinu, tak také její členové jsou nejrozmanitější. Jediný společný faktor, který je spojuje, je 

ţe nakupovali u stejné firmy. Vzhledem k této rozdílnosti je komunikace s touto skupinou tak 

náročná.  

Po posouzení ceny, kvality a způsobu nabídky produktu individuální spotřebitel 

nakupuje zboţí či sluţbu za účelem uspokojení svých potřeb. Psycholog A. Maslow definoval 
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„pyramidu potřeb“, která ukazuje návaznost jednotlivých potřeb jedince. Od základních, bez 

kterých nemůţeme být, po vyšší psychologické, jejichţ uspokojení nám zajišťuje spokojený 

ţivot. Díky této definici se daří podnikům lépe definovat produkty, které zákazníci chtějí. 

Často jeden produkt uspokojuje více potřeb. Aby byla komunikace úspěšná, musí podnik 

pochopit, co zákazníci chtějí. Pro toto pochopení slouţí několik výzkumných technik. Jedná 

se o techniky kvantitativní a kvalitativní. Ty kvantitativní poskytují zobecněné statistické 

údaje o spotřebním chování. Oproti tomu kvalitativní se prostřednictvím vedených dialogů se 

spotřebitelem snaţí rozpoznat, co opravdu zákazník chce. Nejkvalitnějším způsobem je 

osobní kontakt se zákazníkem.  

Cílem komunikace je podnítit spotřebitele, aby si koupil vybraný produkt. Úspěšná 

komunikační strategie by měla působit po celou dobu, kdy se zákazník o koupi rozhoduje, aţ 

po samotné zakoupení. Komunikace je o budování povědomí o značce, upřednostnění značky, 

vyzkoušení značky a věrnost značce (Horáková, Stejskalová, Škapová, 2008). Nástroje, které 

můţeme pouţít při oslovování zákazníků, jsou reklama, podpora prodeje, přímý marketing, 

dvoustupňová komunikace, osobní prodej a RP. Všechny tyto nástroje pouţíváme v různém 

zastoupení, podle potřeb konkrétního podniku. Kaţdý má své výhody a nevýhody a musí být 

vhodně načasován.  

Reklama je nejviditelnějším komunikačním nástrojem. „Je to placená forma nepřímé 

komunikace, šířená hromadnými sdělovacími prostředky, tedy prostřednictvím televize, tisku, 

internetu, rozhlasu, outdoorových medií (billboardy, bigboardy a city lighty, velkoplošné 

obrazovky, štíty, nástavby, produktové expozice) a také téměř nevyčerpatelnou skupinou 

alternativních médií, jako jsou třeba reklamní plochy uvnitř a vně dopravních prostředků a 

souvisejících prostor, kin, sportovních stadionů, reklamní plochy v klubech či restauracích, v 

kadeřnictvích a salónech krásy, ve zdravotnických zařízeních, školách, v obchodních, 

sportovních a zábavních centrech a na mnoha jiných veřejných místech s vysokou hustotou 

potenciálních zákazníků“ (Horáková, Stejskalová, Škapová, 107s, 2008). Je to nejlevnější 

forma komunikace. Posiluje a utvrzuje povědomí o značce. Nevýhodou je jednosměrná 

komunikace, kdy chybí zpětná vazba od zákazníka. Monzel (2009) jako účinnou a 

nízkonákladovou reklamu určuje speciální tematické stránky nebo portály na internetu. Podle 

ní dávají prostor pro vlastní reklamu. Poskytnutím zajímavého článku konkrétní stránce, 

vzniká prostor pro upozornění na vlastní firmu. Toto upozornění musí být spojenou s vysokou 

přidanou hodnotou článku, aby zákazníka neodrazovalo. Přidaná hodnota můţe být 

v zajímavosti podávaných informací, nebo zábavná forma článku. Je zde riziko, protoţe 

nekvalitní články, bývají vnímány velmi negativně a mohou naopak podnik poškodit. 
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Podpora prodeje spočívá v akcích a programech, které se zaměřují na podporu nákupu. 

Jsou to soutěţe a hry spojené s odměnou, slevové akce, kupóny a zvýhodněné balení. Podpora 

prodeje přináší firmě krátkodobé zvýšení trţeb z většího prodeje, avšak bývá spojen 

s poklesem hodnoty značky. Proto by měl být navrhován tak, aby zvýšil věrnost zákazníků. 

Dále to mohou být sezónní balení nebo slevy. Tento komunikační nástroj se pouţívá zejména 

při uvedené nového produktu na trh. Zákazník si jej můţe vyzkoušet za zvýhodněnou cenu. 

Často je spojen s kulturní nebo zábavní akcí. Největší úspěch mají ty nástroje, které jsou 

spojeny s licenčními motivy, tedy s postavami z filmů nebo pohádkovými postavami. Dalším 

způsobem můţou být vhodně umístěné plakáty a informační tabule přímo v místě prodeje, 

případně i s ukázkou vlastností produktu. Velkou přidanou hodnotu vytváří věrnostní 

programy a kluby spojené s firmou. Jednak se tak buduje větší věrnost zákazníků, ale firma 

má i jedinečnou příleţitost komunikace se zákazníkem a lépe jej tak poznat. 

Přímý marketing je zaloţený na uchovávání dat spojených se zákazníkem v rámci 

konkrétních databází. Zákazníci jsou tříděni podle společných vlastností do kategorií a jsou 

jim nabízeny produkty, vhodné pro danou skupinu, které jsou částečně ještě 

individualizovány. „Nositelem přímého marketingu mohou být katalogy, SMS, MMS, 

elektronická pošta, obsah webových stránek uzpůsobený podle toho, jaké stránky uţivatel 

internetu nejčastěji navštěvuje, vysílač na bázi technologie Bluetooth v poutači city light na 

autobusové zastávce, telefonický kontakt z telemarketingového či zákaznického centra, 

dopisy s nabídkou, leták vkládaný do novin nebo časopisu, neadresný rozsev tiskovin do 

schránek ve spádové oblasti, můţe to být ale i poutač, který vám někdo umístí na autozrcátko 

nebo na kliku hotelového pokoje Účinnost tohoto typu komunikace je měřitelná a hlavně 

efektivní. Nevýhodou však můţe být absence emočního proţitku z přímého kontaktu 

s výrobkem, časová prodleva mezi objednávkou a faktickým doručením zboţí nebo určité 

riziko, pociťované spotřebiteli (výrobek nelze vyzkoušet, reklamace nebo výměna je spojena 

s finančními, časovými a psychickými náklady apod.)“ (Horáková, Stejskalová, Škapová, 

109s, 2008). 

Dvoustupňová komunikace spočívá v předávání informací určité odborné a zájmové 

skupině, jejichţ slovo má pro potenciální zákazníky význam a hodnotu. Autority, ale i přátelé 

a rodina, vytvářejí vliv při rozhodování o koupi zboţí, který je nezastupitelný, jelikoţ je 

komunikace vysoce důvěryhodná a účinná. Tato komunikace můţe probíhat dle Monzel 

(2009) na výstavištích. Zde můţe podnik hledat nové kontakty na nové klienty. Je zde prostor 

budovat síť kontaktů. Další kontakty lze získat na seminářích věnovaných odbornému tématu. 
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Dále přednáškách, událostech v oboru (předávání cen),  aktivní členství ve svazech a spolcích 

a nakonec v mimopracovních aktivitách ve spolcích ( golfový nebo tenisový klub apod.). 

 

2.6.3. Média 

 

Další skupina, která můţe ovlivnit úspěch podniku, jsou média. V dnešní době je 

běţné si přečíst noviny, dívat se na televizi, poslouchat rádio případně procházet internet. 

Získáváme tak obecný přehled o tématech, která si vybíráme. Tato média nám připravují 

ucelené informace o konkrétních událostech, které jsou v jejich zájmu. Mohou utvářet veřejné 

mínění a ovlivňovat oblíbenost jednotlivých produktů. Díky této schopnosti, vytvářet oblíbené 

značky, firmy mediím prezentují informace o sobě a snaţí se vybudovat pozitivní obraz pro 

veřejnost. V dnešní době můţe být autorem mínění prakticky kdokoliv, a to díky internetu a 

blogům. Nespokojení zákazníci mohou sdílet své negativní zkušenosti a tím se dočkat reakce 

a i nápravy ze strany podniku. Internet má celosvětový vliv a tak se událost jedné země 

snadno rozšíří do celého světa. Velkou výhodou je taktéţ fakt, ţe článek o firmě je 

důvěryhodnější neţ placená reklama v některém z medií. Vzhledem k zahlcení zákazníků 

mnoţstvím reklam na ně jiţ méně reagují, dokonce mohou i odrazovat. Oproti tomu zpráva 

v médiích má představovat objektivní hodnocení, které popisuje skutečnost a je ověřená. 

Podle Bednáře (2011) je nutné definovat jednoznačně jaký cíl, při komunikaci s médií, který 

má být splněn. Jedná-li se o cíl dlouhodobý, například posílení povědomí o značce u 

zákazníků, pak volíme dlouhodobou komunikaci. Naopak, pokud chceme veřejnost seznámit 

s novým produktem, poukázat na určitou skutečnost, je to cíl krátkodobý a proto i 

komunikace bude krátkodobá. 

Před výběrem novinářů, které chce firma oslovit, musí být jasný segment zákazníků, 

na které má mediální zpráva působit. Ten by neměl být definovaný příliš úzce, podnik by tak 

přišel o spoustu lidí, které do jeho zájmového segmentu sice spadá, ale nesplňuje třeba jen 

podmínku. Neměl by být ani příliš obecný. V okamţiku, kdy si firma určí, s kým chce 

prostřednictvím médií komunikovat, můţe si vytipovat novináře, které chce oslovit. Měla by 

si proto vytvořit seznam relevantních periodik, ve kterých působí vybraní novináři. Podle 

Bednáře (2011) by takový seznam periodik měl obsahovat 

 Všechny periodika konzumovaná bezprostředně publikem, které je pro firmu 

důleţité 
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 Periodika, které bezprostředně neoslovují vybraný segment posluchačů, ale 

oslovují veřejnost blízkou určené skupině 

 Okrajová média, i kdyţ jejich zaměření není na segment vybraný podnikem. 

Pro firmu je důleţité být v kontaktu i s nimi. 

 

V podniku by měl být jeden ze zaměstnanců určený jako kontakt pro média. Ten musí 

být obeznámen se všemi skutečnostmi, které se v podniku dějí. Měl by být vţdy dostupný, 

kontaktní informace na něj, by měli být snadno dostupné. Díky němu bude probíhat 

komunikace firmy s médií a naopak, média při snaze kontaktovat firmu se budou obracet na 

něj.  

Aby byla informace o firmě pro média zajímavá, musí mít v sobě emotivně zabarvená 

fakta. Musí poutat pozornost a svým způsobem jsou zajímavější negativní sdělení neţ ta 

pozitivní. Proto musí podniky novinky důsledně zpracovat a popsat jejich přínos, ať uţ na 

nezaměstnanost v kraji, podporu výzkumu, úspěch na zahraničním trhu apod. Stejně důleţitá 

je i prezentace novinky, která musí být jedinečná a výjimečná v dnešní době, která je různými 

informacemi přesycená. Podle Horákové, Stejskalové, Škapové bychom neměli opomíjet: 

 Vědět, jak média a novináři pracují, v jaké podobě od nás chtějí informace a 

kdy mají termíny uzávěrek. 

 Zpracovat si kvalitní přehled médií, která jsou pro nás důleţitá. 

 Sledovat, kdo jsou názoroví vůdci mezi novináři v oboru, která média 

přicházejí se zprávou jako první a která následují. 

 Materiály, které se budou připravovat, musí být zajímavé a přínosné pro danou 

publikaci nebo rubriku. 

 Komunikace s médií musí probíhat na profesionální úrovni, kdy manaţer musí 

předvést perfektní znalost podniku a oboru, ve kterém firma působí.  

 Komunikace má být vstřícná, přesná, dát moţnost médiím ptát se a upřesňovat 

informace. 

 Předávané údaje musí být správné a přesné. Měla by být moţnost je doplnit o 

historická data, fotografie, grafy, finanční údaje a další. 

 Tisková sdělení by měla být uvedená na webových stránkách. 

 Sledovat jaké témata jsou nyní aktuální a jak často se o nich píše. 

 Analyzovat úspěšnost tiskových zpráv, které informace média vyuţila a které 

citace pouţila. To samé je nutné sledovat i u konkurence. 
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Ze stejného zdroje (152s, 2008) následující tabulka zobrazuje konkrétní komunikační 

nástroje pro komunikaci s médii.  

 

Nástroj Charakteristika Příklady použití 

 Prohlášení Firemní stanovisko k určité 

situaci nebo události 

Zástupce firmy prohlášení 

novinářům přečte nebo ho 

distribuuje relevantním 

médiím 

Prvotní prohlášení k ţivelní 

události 

 Tiskové zprávy 

 Audio zprávy pro 

rozhlas 

 Video zprávy pro TV 

 Dokument 

předpokládaných 

otázek a odpovědí 

 Doplňková fakta 

k tématu 

Informace o aktuálním dění 

ve firmě doplněná o 

tematické přílohy a 

obratovou dokumentaci 

Oznámení výsledku 

hospodaření, uvedení nového 

výrobku na trh, získání 

prestiţního ocenění, 

prezentace výsledků 

výzkumu, informace o 

veřejně prospěšných 

aktivitách 

 Videozáznam akce 

 Fotografie 

 CD a DVD 

Obrazová dokumentace 

z akce, kterou si média dále 

upraví 

Vizuální podpora tiskových 

zpráv 

Prezentace firmy 

v elektronické podobě 

Reportáţ z benefiční akce 

Komplexní firemní 

prezentace- 3D prezentace 

produktu, rozkreslení 

architektonických návrhů 

Autorské články, názor, 

komentáře, otevřené dopisy 

Prezentace zástupců firmy 

jako odborníků na určitou 

oblast 

Názory na vývoj oboru, na 

aktuální témata 

Oborové analýzy Prezentace firmy jako 

významného zástupce oboru, 

který můţe přispět celou 

Rozsáhlejší monotématické 

materiály, které mapují vývoj 

oboru a hlavní směry jeho 
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řadou zajímavých informací 

a zkušeností 

budoucího rozvoje 

Informační balíček 

Informační databanka 

Kompletní textové a 

obrazové materiály o firmě 

ve stylu „ včera, dnes a zítra“ 

Informační servis pro 

novináře 

Pouţití na tiskových 

konferencích, seminářích, při 

profilových rozhovorech 

Internetová stránka 

Videokonference 

E-konference 

Souhrnné i aktuální 

informace, interaktivní 

moţnost komunikace 

Okamţitý informační servis 

Poskytování aktuálních 

finančních ukazatelů 

finančním analytikům 

Globální konference se 

zapojením firemních 

poboček v několika zemích 

Firemní blog 

Blog ředitele firmy 

Blogy patří mezi tzv. sociální 

média, Umoţňují firmě stát 

se aktivní součástí on-line 

prostoru a vyuţívat jeho 

interaktivity, moţností 

prolinkování apod. 

Blogy umoţňují představovat 

názory a postoje méně 

oficiální formou neţ 

internetová stránka, zapojit 

do diskuze návštěvníky, 

průběţně sledovat, co je 

nejvíce zajímá 

Informační bulletin, časopis 

Výroční zpráva 

Vlastní firemní a imageová 

média 

Pravidelné informace o 

aktivitách firmy 

Záměry a podnikatelské 

výsledky 

Součást informační 

databanky 

Distribuce na firemních 

akcích 

Jmenovité zasílání časopisu 

konkrétním novinářům 

s průvodním dopisem 

ředitele firmy 

Rozhovor Prezentace odborníků firmy Rozhovor se sládkem 

pivovaru na téma kvality 

surovin ve výrobním procesu 

Kulatý stůl Profilace firemních 

odborníků 

Diskuze odborníků, výměna 

názorů 
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Setkání s novináři, 

Exkurze 

Více či méně neformální 

setkání se skupinou novinářů 

na dané téma 

Moţnost diskutovat o tématu 

do větší hloubky a 

neformálně 

Ukázka technologických 

procesů 

Exkurze po proslulé vinařské 

oblasti v době vinobraní 

Briefing Stručné seznámení novinářů 

se zprávou 

Seznámení novinářů 

s výsledky odborné 

konference 

Tisková konference Informace o zásadní události 

relevantní pro více médií 

Oznámení vstupu firmy na 

trh, významného vědeckého 

objevu, podpisu mezinárodní 

smlouvy apod. 

Seminář Profilace firemních 

odborníků 

Seznámení s novou 

technologií 

Oborové veletrhy Prezentace firemních aktivit Představení nového výrobku 

Společenské akce Posílení neformálních 

kontaktů 

Výroční firmy 

Sponzorská/benefiční akce Prezentace formy jako 

„odpovědného občana“ 

Podpora image 

Oznámení charitativního 

projektu 

Tab. č. 2.6.2 Média 

 

Nakonec je podstatné zdůraznit velký význam internetu, sociálních sítí a blogů, které 

jsou jiţ zmiňovány. Je nutné si uvědomit, ţe dnes mají nezastupitelný význam na poli 

mediální komunikace a je důleţité je do podnikové komunikační strategie zahrnout. Monzel 

(2009) navrhuje prostředky, kterými se zvýší důvěryhodnost podávaných informací na 

internetu. 

 Rychlé odpovědi na dotazy zaslané e-mailem 

 Příspěvky expertů články, statistiky, výsledky studií 

 Reference 
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 Příspěvky a názory klientů a uţivatelů 

 Vícejazyčné verze stránek 

 Nevyţadování nezbytných údajů, pokud to není nutné, případně vysvětlit proč 

se tak děje 

 Profesionální projev orientovaný na cílovou skupinu (jazyk, design)  

 

Další rozdělení médií podle Bednáře (2011) definuje následující typy: 

 

Mohou být obecná. Slouţí k informování o událostech, k zábavě, populárnímu 

vzdělávání. Jejich zaměření není konkrétní, nejsou odborná a míří k širokému spektru 

posluchačů. Stejně široký je i rozsah témat.  

Specializovaná médi, se zaměřují buď na jeden typ obsahu anebo jeden typ publika, 

kterým jsou určena. Oproti obecným médiím se nesnaţí uspokojit všechny informační potřeby 

posluchačů. 

Odborná média se dopodrobna zabývají určitým tématem nebo oborem. Lze je dále 

dělit na vědecké, osvětové, odborně populární atd. Jejich zaměření je velmi úzce zaměřeno na 

jednu věc. 

 

2.6.4. Orgány veřejné správy 

 

Podniky musí komunikovat také s veřejnými institucemi, jako jsou úřady státní 

správy, regionální a místní samosprávy, a také s institucemi mezinárodními. Pro podniky 

působící na území Evropské unie je stejně podstatná diskuze s institucemi EU, ať uţ třeba 

kvůli čerpání finanční podpory. 

Tato komunikace spočívá zejména ve snaze získat investiční pobídky, oţivit fungování 

daného odvětví v regionu. Podle Horákové, Stejskalové, Škapové (188s., 2008) to můţe to být 

sníţením sociální zátěţe, zavedením nových legislativních kroků, zmírněním sloţitosti 

regulačního rámce nebo zastavením diskriminujícího chování konkrétních představitelů určité 

instituce.  

Tato komunikace je zaloţena hlavně na diskuzi, vzájemné výměně informací a 

vysvětlování postojů a argumentů. V první fázi si podnikatelský subjekt musí nalézt potřebné 

informace související s jeho podnikatelským plánem, který chce představit veřejné instituci. 

Stejné informace potřebuje i o činitelích, se kterými bude jednat. V dnešní době je hlavním 
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zdrojem informací internet. Vzhledem k tomu je třeba zjištěné informace nadále potvrzovat ze 

zdrojů jiných, upřesňovat je a potvrzovat. Tento sběr dat je systematický a probíhá po určitou 

dobu. Nazýváme jej monitoringem. Další fází je analýza a studie sesbíraných dat do ucelené 

formy. K takto zpracovaným informacím by měly mít přístup obě strany a měly by mít stejný 

prostor se vyjádřit.  

2.6.5. Názoroví vůdci 

 

Většina lidí se nechá ovlivnit autoritou, kterou uznává, díky jejím znalostem nebo 

schopnostem. Proto názoroví vůdci hrají důleţitou roli v komunikační strategii. Kaţdý 

jednotlivec má svůj okruh názorových vůdců podle vlastních zájmů a preferencí. Mění se tak, 

jak se mění naše zájmy a hodnoty. Můţeme je rozdělit na formální a neformální vůdce. 

Formální vůdci jsou uznáváni díky svým odborným znalostem. Oproti tomu neformální vůdci 

zaujmou svými vlastnostmi, charakterem. Díky internetu se začínají stávat názorovými vůdci 

také samotní spotřebitelé. 

„Podle výzkumu Institute of Practitioners in Advertising věnují Evropané 26% svého 

mediálního času internetu a průměrně 70% Evropanů denně pouţívá vyhledavač“. Je tedy 

dost velká pravděpodobnost, ţe narazí také na názory, doporučení nebo rešerše aktivních 

fandů nebo naopak zarytých odpůrců vašeho výrobku “ (Horáková, Stejskalová, Škapová, 

185s, 2008). 

Proto je komunikace s názorovými vůdci důleţitá pro budování povědomí o značce. Je 

tedy nezbytná a musí k ní být přistupováno systematicky, s dlouhodobým plánem. Neměli 

bychom se vyhýbat ani komunikaci s odpůrci podniku. Mohlo by tak docházet k prohlubování 

negativního názoru na firmu. Naopak je třeba pravidelné intenzivní komunikace pro upevnění 

důvěry. Podnik musí zajistit pravidelné informace o novinkách a plánech, ale zároveň nesmí 

názorové vůdce zahltit informacemi.  

 

2.6.6. Občanské iniciativy, zájmová sdružení a nátlakové skupiny 

 

V této skupině jsou lidé, kteří se sdruţují ve snaze zvrátit nebo podpořit určitou 

skutečnost ve společnosti. Příkladem mohou být ekologická hnutí, sdruţení pro podporu dětí, 

zvířat, občanů, oblastí, ať uţ kulturních nebo přírodních. Je zřejmý stále rostoucí význam a 

vliv této skupiny. Podcenění této skupiny můţe ve spojení s médii podniku znatelně uškodit. 

Snaţí se oslovit širokou veřejnost, případně vládu a tak ovlivnit celkové mínění a získat 
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podporu pro svou věc, zejména zapojením emocí. Témata, za která sdruţení bojují, mohou být 

různá, avšak nejpreferovanější jsou problematika ţivotního prostředí, ochrana lidského zdraví, 

ochrana spotřebitele a jeho práv.  

Pozitivní přístup k ochraně ţivotního prostředí můţe takovýmto podnikům poskytnout 

konkurenční výhodu vzhledem k této skupině. Vliv ekologických skupin roste díky 

popularizaci a zájmu občanů, ale i potřebě tento problém řešit.  

Ochrana lidského zdraví spočívá v řádném informování občanů o sloţení výrobku, 

moţnostech jeho uţívání a případných bezpečnostních varování. Takové to informace by 

měly být snadno dostupné a hlavně zveřejňované. Tento problém se nejvíce týká potravin a 

léčiv. Tato sdruţení kontrolují, zda sdělované informace odpovídají skutečnosti. Případně 

poukazují na ty chybějící nebo nedostačující. 

Skupiny hájící spotřebitele a jeho práva dohlíţí zejména na podnikatelskou etiku, 

dodrţování legislativy a zákonů. Upozorňují na neoprávněné zneuţívání osobních dat, které je 

díky rychle modernizace IT snadné a nevědomostí občanů často zneuţívané.  

Komunikačním nástrojem pro tuto skupinu je diskuze. Podnik by měl dodrţovat 

hlásanou firemní filozofii a dodrţovat základní podnikovou etiku bez porušování zákonů a 

norem.   

3. Představení firmy Newport ranč 

Newport ranč je firma v Dolních Domaslavicích v okrese Frýdek - Místek. 

Podnikatelem a majitelem firmy je p. Slavomír Ţilinský, který si areál pronajímá od 

zahraničních majitelek areálu, slečen Sutterových. Dále podnikatel Ţilinský vlastní budovu na 

volné ustájení koní a rozsáhlé pastviny v Tošanovicích. Další pastviny si pronajímá kolem 

hlavních budov v Dolních Domaslavicích od místních majitelů pozemků. V jedné budově se 

nachází pokoje pro ubytování, ve druhé budově jsou stáje. V areálu je písková jízdárna a také 

nedostavěná hala. Hala se začala stavět za ţivota původního majitele areálu. Po jeho smrti 

byly stavební práce přerušeny ve stavu, kdy je hala pouţitelná. Má postavené stěny do 

poloviny své výšky, je zastřešená a osvětlená. Pouţívá se k uchovávání balíků slámy a 

tréninkům jízdy za nepříznivého počasí. Podnikatel zde provozuje ţivnosti: hostinská činnost, 

ubytovací sluţby, chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících sluţeb. 

Podniká od roku 2005. Já, po dohodě s panem Ţilinským, vypomáhám s chodem ranče a 

snaţím se při této činnosti vyuţívat znalosti z vysokoškolského studia Managementu. 
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Původní majitel Švýcar Josef Paul Sutter po revoluci přišel do ČR, aby investoval do 

vzdělávacího centra. Získal zahraniční licenci Newport univerzity pro šíření materiálu a 

přezkušování v oboru ekonomie. Z peněz ze vzdělávacího centra koupil v roce 1992 areál 

nynějšího ranče. Po úspěšné rekonstrukci budov zahájil provoz. Plánoval další rozvoj, který 

byl přerušen jeho tragickým úmrtím při autonehodě v roce 2001. Provoz stáje pokračoval dál, 

ovšem bez dalšího rozvoje (hala určená k tréninkům v případě nepříznivého počasí zůstala 

nedostavěná). Aţ po ujasnění majetkoprávních vztahů se nové majitelky, dcery Sutterovy, 

rozhodly pronajmout areál Slavomírovi Ţilinskému v roce 2005. 

 

Poskytované služby: 

Ubytování- v hlavní budově se nachází 5 pokojů standardně vybavených WC, sprchovacím 

koutem, televizí, satelitem, rádiem a WIFI. K dispozici je bezplatné parkoviště, krb, krytý 

přístřešek a dětské hřiště. 

Ubytovací sluţby jsou nabízeny zejména rodinám s dětmi. Zázemí ranče je k tomu 

uzpůsobeno například dětským hřištěm, jízdou na koni, parkovací plochou a krytým 

přístřeškem s krbem. V okolí ranče není ţádný automobilový provoz, rodiče nemusí své děti 

stále hlídat. Je zde klid, místo je vhodné k relaxaci a trávení dovolené. Ačkoliv zázemí je pro 

ubytování rodin ideální, tato sluţba je vyuţívána minimálně. V roce 2010 tuto sluţbu 

nevyuţil nikdo, kromě majitelek Sutterových, které občas do republiky přijíţdějí. Za ţivota 

pana Suttera byla tato sluţba vyuţívána jeho známými. Tedy nikdy nebyla vyuţívána 

zákazníky, kteří by se o ranči dozvěděli sami a oslovili ranč. O této sluţbě je malé povědomí a 

potenciální zákazníci o ranči neví. Z tohoto důvodu byla vyuţita nabídka serveru doluj.cz na 

prodej poukazů s víkendovým ubytováním na ranči s výukou jízdy na koni. Byl o ně velký 

zájem a 40 poukazů bylo prakticky okamţitě vyprodaných. Aby byly splněny podmínky 

firmy doluj.cz, sluţby musely být zlevněny natolik, ţe přesně pokryly náklady. Takţe ačkoliv 

je nyní ubytování vyuţíváno na 100%, jedná se o marketingovou akci bez účelu získání zisku. 

Při dotazování zákazníků, kteří si zakoupili poukaz, se zjistilo, ţe nemají zájem se vracet a 

ubytování znovu vyuţívat z důvodu vysoké ceny. 

Podnikatel Ţilinský má v plánu investovat do ubytování po dostavění haly. Mezi 

nabízené sluţby chce přidat wellnes sluţby, jako jsou masáţe, kosmetika, pedikúra aj. Po 

dostavění haly totiţ vzniknou i další prostory, které mohou být vyuţívány jako pokoje pro 
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ubytované hosty a také prostorná restaurace. Stávající pokoje by byly vybaveny 

nadstandardně.  

Stávající ceny za sluţby: 

 Pokoj pro 2 osoby /na noc 600Kč 

 Kaţdá osoba navíc/na noc 200Kč 

 Děti do 12let /na noc 50Kč 

 Při ubytování dvou dospělých je ubytování dvou dětí zdarma 

 Při ubytování cena jízd na koni poloviční 

Cenová strategie je zvolena tak, aby nalákala zákazníky na nízké ceny. Přesto tato 

strategie nefunguje. 

Oslavy, setkání- díky venkovnímu přístřešku a krbu je hlavně v letních měsících moţné 

pořádat rodinná setkání nebo firemní akce. Součástí je rautové občerstvení a jízda na koni za 

zvýhodněnou cenu. Těchto akcí se ročně uspořádá kolem 20. Jsou přínosem zejména pro 

trţbu v baru. Menší zisk je pak za jeţdění na koni. 

Prodej koní- stáj chová vlastní koně. Dále nabízí k prodeji i cizí ustájené koně, a to po 

domluvě s majitelem. Celkem je na Newport ranči umístěno 50 koní. Z toho 36 koní patří 

podnikateli Ţilinskému. Nyní je na prodej 6 mladých asi šestiletých koní, kaţdý rok je to 

kolem 4-5 koní. Podnikatel se snaţí mít stále stejný počet koní. Náklady na připouštění a 

odchov jednoho koně do tří let jsou kolem 50 aţ 60 tisíc. Stádo má podnikatel tak velké kvůli 

tomu, ţe koně prodává aţ starší, mezi jejich 5-8 rokem, kdy je jejich cena nejvyšší. Koně do 

tří let jsou bez vyuţití. Ve třech letech skládají výkonnostní zkoušky. Ţilinští s těmito koňmi 

jezdí na závody. Jedna závodní sezóna můţe přijít aţ na 50 000Kč za poplatky při přihlášení 

na závody, veterinární kontroly, převoz a další náklady. Pokud jsou koně dobří, úspěšní a 

bývají vidět, zvyšuje se tak jejich cena. Průměrně pak můţe být cena 4letého koně 

100 000Kč,   6letého 500 000Kč. Nejčastěji se kůň prodá, kdyţ si jej všimne potencionální 

zákazník právě na závodě. Koně se prodávají velmi těţce. Segment zákazníků je malý a velmi 

specifický. Vzhledem k vysokým nákladům na chov těchto koní je pak i vysoká cena. Proto 

jsou málo kdy tito koně prodáni jako rekreační. K rekreaci jsou prodání v případě, ţe nejsou 

úspěšní ve sportu a jejich cena jde dolů, nebo zájemci nevadí vysoká cena. Nabídka koní je 

velká a o tento malý segment trhu se musí dělit velmi početná konkurence.  
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Ustájení- ve vedlejší budově areálu v Dolních Domaslavicích je místo pro ustájení cca 13 

koní a 12 venkovních boxů.  Kromě vlastních ustájených koní je zde moţnost ustájit koně 

cizího. Součástí ceny za ustájení je krmení, podestýlka a její pravidelná výměna, vypouštění 

koní na pastvinu a základní ošetřování.  Je moţné koně ustájit rovněţ v Tošanovicích na 

pastvinách a ve volné stáji (prostor bez boxů, koně se zde mohou pohybovat volně). Cena za 

ustájení je 5500 Kč. Náklady jsou 2000Kč za jeden box, volné ustájení vyjde na 1500 Kč 

měsíčně za jednoho koně. V těchto nákladech není započítána práce. Nyní je na ranči ustájeno 

6 soukromých koní, dále 8 soukromých koní z Rakouska. Ty nezařazuji mezi ostatní ustájené 

koně, protoţe jsou na ranči taky trénováni. Cena za jejich ustájení a trénink je 200 aţ 250 

euro. Kapacita je plně vyuţívána a naopak je nedostačující, protoţe je zájem o ustájení dalších 

koní. Vzhledem k vytíţenosti této sluţby nejsou oslovováni noví zákazníci. Z těch stávajících 

jsou vytvořeni věrní zákazníci, kteří sluţby vyuţívají jiţ několik let. Rakušané koně dováţejí 

pravidelně kaţdý rok, a sebou si odváţejí jiţ připravené koně po výkonnostních zkouškách.  

Výcvik koní- výcvik mladých i starších koní trenéry. Trénuje přímo podnikatel Ţilinský, jeho 

manţelka, syn a zaměstnanec. Trénují vlastní koně a koně rakouské, kteří jsou zde ustájeni. 

Tato sluţba je také maximálně vyuţívána a naopak je problém všechny koně stihnout 

trénovat. Polovinu trénovaných koní tvoří koně vlastní, druhou pak koně rakouští.  

Jízdy a výcvik jezdců- nabízeny jsou výcvikové kurzy týdenní i jednodenní. Zákazníkovi je 

nachystán kůň a po celou dobu je u něj cvičitel. Jsou mu nabídnuty k zapůjčení ochranné 

pomůcky pro jízdu. Výcviková hodina trvá 45 minut na jízdárně nebo v kryté hale. Terénní 

vyjíţďka pro zkušenější jezdce trvá 60 minut. Trénink se vţdy přizpůsobuje zkušenostem 

zákazníka, je proto vhodný pro začátečníky i zkušené. Loni byl zájem o jízdy malý, letos 

naopak je velmi velký, a to v důsledku poukazu na serveru doluj.cz. Opět kapacity sotva stačí 

na to, aby pokryly poptávku. Je větší zájem o nabízené permanentky, ať uţ se jedná o nové 

zákazníky anebo stávající.  Výjimečně si někdo zakoupí pouze jednu jízdu. Většinou se jedná 

o stálé zákazníky, kteří přivedou zákazníky nové. Častěji jezdí děti a mladí lidé, dospělí a 

starší lidé mají strach začít. Poptávka je sezónní, lidé vyuţívají sluţbu častěji na jaře a v létě, 

kdy je pěkné počasí a výcvik si spojí s výletem na kolech, nebo přijedou jako rodina autem. 

V průběhu tréninku jsou rodiče pod přístřeškem a vyuţívají moţnost občerstvení. Přes zimu 

jezdí stálí zákazníci méně. Ti, kteří vyuţívají nabídku příleţitostně, nejezdí v zimě vůbec.  

Ceny: 

 1hod lonţ, začátečník 300 Kč  
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 1hod samostatně, pro pokročilé 300 Kč    

 1 skoková hodina 450 Kč  

 Permanentka, pro začátečníky (Lonţ 7 jízd) 1.800 Kč  

 Permanentka, pro pokročilé (samostatně 7 jízd) 1.800 Kč 

Letní tábor- dětské tábory se zaměřením na výcvik jízdy na koni. Jedná se o týdenní pobyty, 

jejichţ součástí je výuka základní terminologie koní, výuka jízdy na koni a hraní her, koupání 

atd. Letos byl nově zařazen jeden turnus, kdy výuka jízdy na koni a terminologie probíhá 

v angličtině. Tradičně bývá 1. a 2. turnus zaplněn. Skokové soustředění je pro pokročilejší 

jezdce, není o něj takový zájem. Proto se nejčastěji doplňuje dětmi, které mají zájem o 

klasický tábor, ale jiţ nebylo místo na předchozích dvou turnusech. Na tábor jezdí převáţně 

děti, a to pravidelně kaţdý rok, vracejí se. Jedná se o děti z blízkých měst jako je Havířov, 

Ostrava, Frýdek Místek, Český Těšín. Jsou průměrně ve věku 8-17let.  

 Ceny: 

 I. turnus.................... 4.000 Kč 

 II. turnus ................ 4.000 Kč 

 III. turnus s výukou angličtiny................ 5.000 Kč 

 IV. Turnus skokové soustředění .............. 5.000 Kč 

 

Bar- nabízí alko a nealko nápoje, základní občerstvení jako nanuky, oplatky atd. Bar podléhá 

sezónnosti, kdy v zimních měsících je celkově malý zájem o sluţby ranče. Oproti tomu v 

letních měsících ranč navštěvují i cyklisté a turisté. Sluţby baru jsou vyuţívány jako součást 

dalších sluţeb, tedy dětmi na táboře, ubytovanými hosty, zájemci o výcvik atd. 

Ve firmě má své působiště jezdecký oddíl. Ten vypomáhá s chodem stáje a pronajímá 

si provozní koně, na kterých probíhá výcvik členů. Firma má jednoho zaměstnance, který 

vypomáhá s chodem stáje, tréninkem koní a jezdců, a jezdí s koňmi na závody. V letních 

měsících, kdy je více zákazníků, vyuţívá ranč práce brigádníků v baru a na zemědělské práce, 

jako sbírání balíků slámy a sena. Tito brigádníci jsou nejčastěji z řad jezdeckého oddílu.  

Místem působení firmy jsou Dolní Domaslavice, ulice Volovecká 121, okres Frýdek 

Místek. Areál se nachází v blízkosti cyklostezky a Ţermanické přehrady, dále od hlavních 
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tahů, přesto je dostupný autem, autobusem nebo na kole. Lokalita je v nezastavěné části 

vesnice, kolem jsou louky, pole a lesy. Pro rekreaci a jezdecké aktivity se jedná o ideální 

umístění. 

Vzhledem k ceně ubytování a vybavení pokojů oslovuje zejména střední a niţší 

sociální vrstvu. Ceny pokojů jsou 300 Kč na osobu na noc. Vybavení je standardní, vyšší třídu 

by rozhodně neuspokojilo. 

Ranč je známý zejména lidem z blízkého okolí a měst, tedy z Frýdku - Místku, Havířova, 

Ostravy apod. Dále jej znají v zahraničí, a to Rakousku a Švýcarsku. Jedná se o spolupracující 

stáje. Majitelé těchto stájí při návštěvách ČR vyuţívají ubytování, podobně jako jejich známí. 

Tradičně se pořádají akce jako Hubertova jízda, Čtyřmezník, Jezdecký den, čímţ se 

dostává ranč do větší známosti mezi potenciálními zákazníky. 

Jako výhodu vnímám polohu ranče, která je blízko turisticky zajímavé oblasti 

Ţermanické přehrady, Beskyd, skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm, atd. Jedná se o klidné a 

bezpečné místo. Avšak turistický ruch v nejbliţší lokalitě ranče celkově zaznamenává pokles 

zájmu. Dříve oblíbená lokalita Ţermanické přehrady kvůli znečištění vodní plochy sinicemi 

jiţ neláká tolik zákazníků. Lidé dávají přednost jiným čistším místům ke koupání. Ve 

vzdálenějším okolí se nachází různá turisticky zajímavá místa, jako je hrad Hukvaldy, 

Štramberská Trúba, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, Vagonářské muzeum ve Studénce, 

Technické muzeum Ostrava Vítkovice.  Hornické muzeum na Landeku nabízí moţnost 

návštěvy dolu, blízko se nachází lanové centrum a také sídliště pravěkých obyvatel. V Orlové 

je moţnost navštívit Dinopark, v Olešné aquapark, aragonitové jeskyně v Teplicích nad 

Bečvou nebo ve Wisle, úvraťovou lesní ţeleznici Vychylovka na Slovensku v Těrchové, ZOO 

Ostrava s novým slůnětem, festival Colours of Ostrava pořádaný kaţdoročně v červenci.  

 

Letos paní Ţilinská získala dotaci Mladý podnikatel, čímţ se do firmy dostaly peníze, 

1 000 000 Kč. Ty byly investovány na odkoupení části stáje od majitelek Sutterových a do 

rekonstrukce této odkoupené části stáje a sedlovny. 

Ranč je dostupný autem i autobusovou dopravou. Parkoviště je přímo v areálu ranče. 

Zákazníci uţívající sluţby ranče vyuţívají spíše aut jako dopravního prostředku. 
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Velký důraz je kladen na aktualizované stránky ranče (www.newportranch.cz), kde 

jsou zveřejněny veškeré důleţité informace o nabízených sluţbách. Toto je hlavní prostředek, 

jak o sobě můţe ranč dát vědět. Tyto stránky jsou poměrně nové. Předchozí stránky byly 

nekvalitní a měly malou vypovídací hodnotu. Stránky jsou spravovány profesionálním 

programátorem (www.xlibris.cz). 

V ranči je velký potenciál rozvoje, který není vyuţit. Dosavadní pokusy o 

„zviditelnění“ ranče byly nesystematické a nahodilé. Je třeba uceleného plánu, strategie, která 

posoudí všechny moţné faktory a navrhne moţný způsob, jak přivést ranč k opětovnému 

růstu. Ranč není v povědomí potenciálních zákazníků a málo kdo o něm ví. Proto je nutné 

zpracovat zejména komunikační strategii, která by rozšířila značku do povědomí více lidí. 

4. Praktická část 

 

 Vzhledem k tomu, ţe sluţby, které ranč nabízí, jsou rozsáhlé, zasahují více trhů a na 

těch je situace odlišná. Aby byla analýza moţná, budou jednotlivé nabízené sluţby roztříděny 

do dvou kategorií, které mají společný trh, a ty budou popsány podle aktuální situace a 

posuzovaných faktorů.   

Ubytování, oslavy a setkání, letní tábory a bar mají společný agroturistický trh. Ranč 

se snaţí oslovit klientelu, která nemusí mít velké znalosti o koních. Zákazníci mají zájem o 

rekreaci v blízkosti stájí a s ní spojenou atmosféru. Ubytování vyuţívají zejména rodiny 

s dětmi. Ty také pořádají rodinné oslavy. Případně je pořádají malé skupiny zaměstnanců 

různých firem, ale těch je méně. Letních táborů se účastní děti průměrně ve věku od 8- 17let. 

Nabídku baru vyuţívají jak ubytovaní hosté, tak děti účastnící se táboru, případně cyklisté, 

kteří cestují po blízké cyklostezce. Většina návštěvníků, vyuţívajících tyto sluţby (ubytování, 

oslavy, tábory, bar), je z blízkého okolí.  

Ve druhé kategorii jsou zahrnuty sluţby prodej koní, ustájení, výcvik koní, jízdy a 

výcvik jezdců. Tento trh je jiţ určený pro zákazníky, kteří mají povědomí o koních minimálně 

na základní úrovni. Jsou majiteli koně, nebo se jím hodlají stát. Jak jsou jednotlivé sluţby 

vyuţívané, byly popsány v charakteristice firmy. 

 

 

 

http://www.newportranch.cz/
http://www.xlibris.cz/
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4.1. PEST 

 

Pomocí analýzy PEST naleznu faktory, které na ranč působí a jakým způsobem.  

 

Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory 

Nestabilní domácí politika 

 hlasování o nedůvěře vládě 

 veřejné kauzy jednotlivých politiků 

 časté legislativní změny podle 

orientace vládnoucí strany 

Stále klesající zájem o cestovní ruch 

v Moravskoslezském kraji 

Sniţování státních výdajů a státního dluhu 

 Zvýšení sazby DPH 

 Sníţení sociálních dávek 

 Sniţování platů státním 

zaměstnancům 

Niţší příjmy v Moravskoslezském kraji 

v porovnání s ostatními kraji v ČR 

Podpora EU 

 Zjednodušení postupu při zakládání 

podniků 

 Zjednodušování daňového systému 

 Poradenské sluţby 

 Zjednodušené komunikace mezi státní 

správou a podniky vyuţíváním 

komunikačních IT technologií 

 Cílená propagace malých a středních 

podniků 

 Podpora rozvoje regionů a 

zemědělství  

Vysoká nezaměstnanost v Moravskoslezském 

kraji 

Sníţení finanční podpory ze strany EU Sniţování platů státním zaměstnancům 

Nesladění postupu vlády a krajů 

v prosazování podpory podnikání 

Zvýšení sazby DPH 

Zpřísnění legislativy v souvislosti 

s organizováním akcí spojenými se zvířaty 

Stabilní měna 
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(ochrana proti týrání zvířat)  

Ministerstvo zemědělství aktivně podporuje 

rozvoj chovu koní v ČR 

Rostoucí ekonomika- brţděná nestabilní 

politickou situací 

  

Agroturistický trh 

  

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

Oblíbené oblasti k rekreaci nejsou 

v Moravskoslezském kraji 

 

Rozvoj internetu- jednodušší práce i pro 

běţné uţivatele 

 Zakládání blogů 

 Sociální sítě 

 Diskuzní fóra 

Odchod vzdělaných a aktivních lidí 

z Moravskoslezského hraje do bohatších 

regionů 

Zvyšující se procento rodin připojených na 

internet 

Pozitivní přístup lidí z kraje k zdravému 

ţivotnímu stylu 

Mobilní telefon má jiţ 86% obyvatel 

Velká nabídka kulturního vyţití v kraji  

Klesající počet obyvatel Moravskoslezského 

kraje 

 

Zvyšující se standard očekávaných sluţeb za 

stejnou cenu (McKee, 2010) 

 

Rostoucí zájem o aktivní dovolenou  

Polští turisté mají větší zájem o ČR  

Pozitivní vztah k ţivotnímu prostředí a jeho 

ochrana 

 

  

Jezdectví (chov a prodej koní, ustájení a  výcvik) 

  

Rostoucí počet koní v ČR Kvalitnější zemědělské stroje pro 

zpracovávání zemědělských produktů 

Rostoucí zájem o vlastního koně, zejména Úspěšnější umělá inseminace klisen 
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v hobby a amatérských závodech 

Snaha o obnovení kvality chovu sjednocením 

postupů a vzájemnou spoluprací v ČR 

 

Častější vyuţívání umělé inseminace koní  

Dovoz kvalitních koní z Německa  

Tab. č. 4.1.1 analýza PEST 

 

Pro tyto dva trhy nyní popíšu vnější faktory, které podnik ovlivňují, pomocí analýzy 

PEST. Z důvodů dvou rozdílných trhů, faktory sociokulturní a technologické budou popsány 

zvláště, podle předchozího rozdělení sluţeb do dvou skupin.  

 

4.1.1. Politicko legislativní a ekonomické faktory 

4.1.1.1. Snížení státních výdajů a státního dluhu 

 

Politickolegislativní a ekonomické faktory se dotýkají obou kategorií sluţeb stejně. 

Politickolegislativní faktory mají často dopad i na ekonomické faktory a naopak. Situace státu 

je nepříznivá. Je zadluţený a snaţí se vyhnout negativnímu trendu, který postihl Evropu, kdy 

některé státy ohroţuje bankrot. Několika nástroji se politici snaţí zvýšit příjmy státu. Jedním 

z nich je zvýšení DPH ve dvou krocích. Od ledna 2012 vzroste DPH na 14% a od ledna 2013 

vzroste na 17,5% s menším počtem výjimek na sluţby a zboţí, které nyní jsou. Velmi 

negativní dopad má mít tato změna i na ubytovací sluţby, jak v rozhovoru zmínil Tomio 

Okamura (2011). Avšak ze stejného zdroje vyplývá, ţe o sluţby v ČR mají větší zájem polští 

turisté(Údaje o cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, 2011), coţ je pro ranč pozitivní 

trend. Dalším nástrojem politiků k sníţení státního dluhu je sníţením dávek sociální podpory, 

jako je porodné, rodičovský příspěvek a sociální příplatek jiţ nezávisí na příjmu(Škodíková, 

2011), sníţení platů státních zaměstnanců o 10% (Vláda odklepla snížení platů státních 

zaměstnanců, 2010) , atd. To vše se podepíše na příjmech potenciálních i stávajících 

zákazníků.  
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4.1.1.2. Nestabilní domácí politika 

 

Jedním z dalších politických faktorů je nestabilní vláda ČR. Ta musí často řešit 

veřejné skandály, zpochybnění jednání mnohých politiků, nejednotnost koalice a hrozbu 

vyslovení nedůvěry vládě. Přestoţe si tedy politici uvědomují, ţe v malých a středních 

podnicích je potenciál „drţet“ trh, vytvářet pracovní příleţitosti atd. jejich postup ve 

spolupráci s kraji je nesladěný a neefektivní.  

 

4.1.1.3. Podpora EU  

Pozitivní podporu mají malé podniky od EU. Jednotlivé kroky EU vedou 

k zjednodušování byrokratických řízení, finanční podpory podniků a celkového vytváření 

vhodných podmínek pro podnikání. Na základě definovaných cílů a priorit Národního 

rozvojového plánu České republiky pro období 2007–2013 a Národního strategického 

referenčního rámce připravuje Česká republika pro vyuţívání fondů Evropské unie v letech 

2007–2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti EU(Evropská iniciativa „Small Business Act“ podporuje 

malé podniky a posiluje růst). Avšak finanční podpora se sníţila a nadále se má sniţovat, 

vzhledem k problémům států unie s velkou zadluţeností. Ranč jiţ několikrát ţádal o dotace. 

V jedné ţádosti byl jiţ úspěšný a získané peníze investoval do rekonstrukce vnitřních prostorů 

stáje. Neúspěšný byl v ţádosti o peníze v rámci prioritní osy 4- Rozvoj venkova na dostavění 

haly, nových boxů a restaurace, která je zde plánována.  

 

4.1.1.4. Předpokládaný růst domácí politiky 

Podle pravidelného průzkumu ministerstva financí by měla naše ekonomika růst 

v průměru o dva procentní body, v roce 2012 o 2,8 procentního bodu(Česká ekonomika 

poroste stále víc, předpokládá ministerstvo financí, 2011). Měla by klesnout nezaměstnanost 

a průměrná míra inflace by měla zůstat nezměněná. Česká koruna je vůči ostatním měnám 

stabilní. Růst trhu by mohl znamenat lepší finanční situaci zákazníků. Stabilní česká koruna 

znamená, ţe platby za ustájení a výcvik rakouských koní neovlivní větší výkyvy směnného 

kurzu.  
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4.1.1.5. Nezaměstnanost a průměrný plat v Moravskoslezském kraji 

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji neustále roste a k 31. 12. 2010 je míra 

nezaměstnanosti podle ČSÚ 12,36% oproti celorepublikové 7,3%. V 1. čtvrtletí 2010 vzrostla 

v Moravskoslezském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty 

zaměstnanců v celém národním hospodářství o 3,3 % proti stejnému období předchozího 

roku. Objem mezd poklesl o 2,9 %, počet zaměstnanců se sníţil o 5,3 % (Moravskoslezský 

kraj – Nezaměstnanost, 2011). Dále v Moravskoslezském kraji činila průměrná hrubá 

nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství 20 690 Kč, 

coţ je o 652 Kč (3,3 %) více neţ ve stejném období roku 2009. Ale v porovnání 

s celorepublikovým průměrem o 2643 Kč méně (Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji 

za 1. čtvrtletí 2010, 2011). 

 

4.1.1.6. Trendy v cestovním ruchu 

Podle českého statistického úřadu v údajích o cestovním ruchu „ve 4. čtvrtletí 2010 

došlo v Moravskoslezském kraji k mírnému meziročnímu nárůstu počtu hostů (o 2,5 %) i 

jejich přenocování (o 1,7 %) (Údaje o cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, 2011). 

Absolutní hodnoty těchto ukazatelů přesto dosáhly po loňském prudkém propadu návštěvnosti 

druhého nejhoršího výsledku v období od roku 2000. Za celý rok 2010 tak pokračoval 

několikaletý pokles návštěvnosti. Hromadná ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji 

vykázala o 9,0 % niţší počet hostů a o 5,7 % méně přenocování neţ v roce 2009.“ (V roce 

2010 se zastavil pokles návštěvnosti České Republiky,2011). 

 

4.1.1.7. Podpora chovu koní ze strany státu 

Ministerstvo zemědělství připravilo dokument Vize českého zemědělství po roce 2010 

(Kratochvíle, K.; Toušek, D.; Draţan, J. Strategická vize rozvoje chovu a užití koní v České 

republice do roku 2010, 2011). Nejdůleţitější body tohoto dokumentu zmiňují podporu chovu 

koní a to ve znění: 

1) Zachovat a popřípadě zvýšit stavy zvířat všech hospodářských zvířat, coţ by poskytlo širší 

moţnosti pro uspokojení jak domácí poptávky, tak pro export ţivočišných komodit, a zároveň 

pro zajištění spotřeby tuzemských krmných obilovin a luskovin. 
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2) Sdruţit kontroly z různých oblastí, úřadů, případně prováděných na základě různých 

zákonů, jejichţ předmětem můţe být často stejný předmět podnikání, stejné ukazatele. 

3) Zajistit, aby co nejvíce chovatelů mohlo rekonstruovat technologie mimo jiné i v zájmu 

splnění nových poţadavků právních norem na minimální standardy pohody zvířat, a to jak z 

prostředků národních, tak evropských, omezit dlouhodobou přepravu zvířat. Zajistit moţnost 

modernizovat a rekonstruovat existující stavby, ale i podporovat výstavby nových budov. 

/.../  

 

8) Rozvíjet mimoprodukční funkce chovu koní a zlepšit postavení koní českého chovu na 

evropském trhu a tím zvrátit záporné saldo zahraničního obchodu s koňmi. 

 

/…/ 

 

15) Zaměřit na vyuţívání agroturistiky a údrţby krajiny pastvou koní, které jsou dobrým 

předpokladem pro rozvoj tohoto odvětví v případě částečného sniţování stavů přeţvýkavců z 

důvodu sníţené rentability jejich chovu v některých oblastech. 

16) Vyuţití většího počtu koní pro práci v lese je jeden z předpokladů pro rozvoj chovu 

chladnokrevných plemen koní. Zejména v chráněných oblastech, národních parcích, oblastech 

Natura 2000 je pouţití koní z hlediska ochrany přírody velmi ţádoucí. 

17) Především za účelem optimalizace a vyhodnocování šlechtitelských programů, je nutné 

vybudovat a provozovat výzkumnou základnu. 

18) Realizovat kontroly dědičnosti pro dosaţení genetického pokroku. 

19) Zváţit zařazení koní zpět pod niţší sazbu DPH a to změnou znění příslušných evropských 

a národních předpisů. 

20) Rozvíjet činnost obou zemských hřebčinců se státní podporou jako stabilizačního prvku 

chovu koní. 
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21) Je nutné také klást důraz na prohloubení sektorové a regionální spolupráce na národní 

úrovni. Z pohledu sektoru se jedná především o sektor zemědělství, vzdělávání, podnikání a 

cestovního ruchu. 

4.1.2. Sociokulturní faktory 

  

Vzhledem k tomu, ţe ranč oslovuje zejména zákazníky z Moravskoslezského kraje, 

budou pro obě skupiny sluţeb posuzovány faktory, týkající se zejména tohoto kraje.  

 

4.1.2.1. Úbytek počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji 

 

V roce 2010 pokračoval úbytek obyvatelstva. Ve srovnání se stejným obdobím 

minulého roku se ukazatele populačního vývoje značně zhoršily. Počet narozených dětí se 

sníţil a celkový počet zemřelých vzrostl (byť jen mírně). Z toho důvodu se saldo přirozené 

měny obyvatelstva sníţilo. Počet přistěhovalých do kraje stejně jako ve srovnávaném období 

předchozího roku nepřevýšil počet vystěhovalých, takţe migrační saldo dosáhlo záporné 

hodnoty výrazně vyšší neţ před rokem. Celkový populační úbytek se zvýšil a odsunul tak 

Moravskoslezský kraj z pozice nejlidnatějšího kraje rovnou na třetí místo mezi kraji (za Prahu 

a Středočeský kraj). Počet obyvatel kraje tak poklesl o 4 153 obyvatel.  

 

4.1.2.2. Spokojenost obyvatel se sociokulturními faktory 

  

Podle průzkumu mínění obyvatel kraje, bylo vyhodnoceno pořadí spokojenosti se 

sociokulturními faktory (Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016, 

2009). Pro účely této práce jsou vybrány pouze ty podstatné pro firmu.  

Velmi spokojeni: 

 Běţně dostupný internet 

 Dostupnost a kvalita vzdělání 

 Sportovní vyţití 

 Kulturní aktivity 

 

Spokojeni: 
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 Kvalita veřejné správy 

 Bezpečnost obyvatel 

 Dopravní dostupnost 

 Mezilidské vztahy 

 image Moravskoslezského kraje 

 vzdělanostní úroveň obyvatel 

 

Nespokojeni: 

 vzhled veřejných prostor (okolí) 

 vzhled veřejných prostor (okolí) 

 architektonicky zajímavé stavby 

 kultura chovaní (jednaní) obyvatel 

 ţivotni prostředí 

 

4.1.2.3. Trendy cestovního ruchu 

 

Podle průzkumu Hospodářských novin „chce pětina respondentů strávit letní 

dovolenou v Česku, 27 procent v zahraničí, desetina bude volna uţívat v tuzemsku i zahraničí, 

31 procent dovolenou neplánuje a 12 procent obyvatel ještě není rozhodnuto. Plány na letošní 

letní dovolenou jsou podobné realitě roku předchozího, uvedla agentura pro výzkum 

veřejného mínění a trhu Focus. 

Ideální dovolená je pro třetinu obyvatel ČR spojená s pasivním odpočinkem, o něco 

málo menší podíl populace preferuje naopak aktivně strávenou dovolenou. Kombinaci obou 

moţností rádo vyuţije 34 procent lidí. 

Nejpřitaţlivějšími kraji ČR pro trávení dovolených a prodlouţených víkendů jsou 

Jihočeský a Jihomoravský kraj, které ke strávené dovolené lákají přes polovinu dospělé 

populace ČR. S mírným odstupem následují Kraj Vysočina, Karlovarský a Středočeský kraj a 

Praha. Naopak nejméně atraktivní je pro obyvatele ČR v tomto ohledu kraj Ústecký, který 

téměř polovinu dotázaných vůbec neláká ke strávení dovolené. 

K dovolené zaměřené na zimní sportování je podle respondentů nejvhodnější 

Liberecký kraj. Podle průzkumu není zimní dovolená pro Čechy tak atraktivní, tři čtvrtiny 

dospělých obyvatel ČR si volno v tomto ročním období neberou.“ (Více než čtvrtina obyvatel 

ČR stráví letní dovolenou v zahraničí, 2011). 
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4.1.2.4. Počet chovaných koní v ČR 

 

„Podle informací z Ústřední evidence koní ČR bylo v republice k 31. 12. 2010 

evidováno celkem 74 305 koňovitých (koní, oslů a jejich kříţenců s koňmi), z toho oslů a 

jejich kříţenců s koňmi 373. Koní je tak v ČR celkem 73 932. Z tohoto počtu je 985 hřebců a 

21 592 klisen zařazených v chovu. Protoţe však chovatelé pokaţdé nedodrţují termíny pro 

nahlášení změn a hlásí je občas i s několikaletým zpoţděním, jsou to údaje pouze přibliţné.“ 

(Více než čtvrtina obyvatel ČR stráví letní dovolenou v zahraničí)  

4.1.2.5. Počet hospodářství zabývající se chovem koní 

 

Hlavní úlohu chovu koní plní v ČR dva státní podniky a to Zemský hřebčín písek a 

Zemský hřebčín Tlumačov. Nejrozšířenější chované plemeno v republice je Český 

Teplokrevník, který tvoří 28% populace koní chovaných u nás a jeho rozšíření stále roste. 

Roste počet koní startujících v jezdeckých soutěţích, v roce 2009 se blíţil téměř k počtu 5000 

účastníků. V republice je celkem registrováno 12 742 hospodářství s chovem koní. Největší 

počet je připisován ke Středočeskému kraji, zatímco největší hustotou osazení na 1 km
2
 se 

pyšní Praha. V Moravskoslezském kraji je průměrně vyjádřený počet chovaných zvířat v roce 

2010 na 1 km2 0,20, coţ odpovídá celorepublikovému průměru (Více než čtvrtina obyvatel ČR 

stráví letní dovolenou v zahraničí). Konkrétně je v Moravskoslezském kraji 1108 hospodářství 

s vlastním chovem koní. Z dlouhodobého hlediska tento počet roste. Stále převládá dovoz 

zahraničních koní nad vývozem.  Klesá počet odchovaných hříbat v republice. „V roce 2010 

bylo vyvezeno 820 koní, zatímco dovoz činil 1 350 koní. Aktuálním cílem ve šlechtění koní je 

tak zvýšit konkurenceschopnost českých produktů a tím zlepšit jejich uplatnění na trzích v 

členských zemích EU, a to především v Německu, které je našim největším partnerem v 

obchodu s koňmi. „(Více než čtvrtina obyvatel ČR stráví letní dovolenou v zahraničí). 

4.1.3. Technologické faktory 

 

4.1.3.1. Internet a mobilní přístroje 

 

Technologický pokrok je patrný ve vzrůstajícím počtu domácností, které mají doma 

počítač, internet a mobil. Vyuţití internetu je hlavní komunikační strategie firmy. V roce 2009 
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mělo 51,1% domácností počítač, 86,3% vlastnilo mobilní telefon, podle informací českého 

statistického úřadu(Moravskoslezský kraj - PC, internet, mobily, 2011).  

 

4.1.3.2. Umělá inseminace 

 

Díky technologickému pokroku je úspěšnější umělá inseminace koní. Jednak je 

umoţněn snadnější transport spermatu i ze zahraničí. Je na výběr větší počet kvalitnějších 

hřebců, díky vytváření semenných bank. Nedochází ke zranění klisny hřebcem. Pro zajištění 

úspěšného zabřeznutí klisny je moţné vyuţít více dávek. Dále dochází k likvidaci pohlavně 

přenosných nemocí a moţnosti úspěšného zabřeznutí i klisen, které mají problémy se 

zabřeznutím. Náklady jsou individuální, a proto je inseminace někdy výhodnější neţ klasické 

připuštění a někdy nákladnější. Vţdy záleţí na konkrétní situaci. (Komendová, 2010) 

 

Nyní jsou známy vnější faktory, které podnik ovlivňují. Vyjmenované faktory působí 

na všechny podniky v popisovaných dvou trzích (agroturistickém a trhu chovu a výcviku 

koní) stejně. Aţ pomocí analýzy SWOT bude ujasněné, které z těchto faktorů mají vliv na 

Newport ranč a jak. 

4.2. Porterův model pěti sil 

 

Následuje analýza mikrookolí Newport ranče, která dotvoří pohled na celkové vnější 

okolí ranče.  

 

Agroturistický trh 

 

Rizika vstupu potenciálních konkurentů Malé bariéry, snadný vstup nových 

podniků na trh  

 Jedinečnost firmy ve spojení ubytování 

s nabídkou sluţeb kolem koní 

 Spokojenost zákazníku se sluţbami 

 Malé povědomí o značce u 

potencionálních zákazníků 

 U letních táborů vybudovaná stálá klientela  
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 Důraz kladen na atmosféru a další 

nehmotné faktory 

 Postupné zkrášlování okolí a samotného 

ranče  

 Sniţování nákladů odvedením práce 

samostatně bez dodavatelů 

Rivalita mezi stávajícími podniky Velká konkurence v Moravskoslezském 

kraji- nutnost sniţovat ceny 

 Velký počet ubytovacích zařízení na 

zmenšujícím se počtu zákazníků 

 Působí malé podniky- atomizované okolí, 

rychlá dynamika trhu 

 Klesající poptávka po cestovním ruchu 

v Moravskoslezském kraji 

 Malá diferenciace nabídky, podniky nabízí 

podobné sluţby ve stejné lokalitě 

 Výstupní podmínky 

 Nevyuţívané ubytovací kapacity se 

musí stále udrţovat- náklady 

 Je problém najít alternativní vyuţití 

pro pokoje 

 Podnikatel Ţilinský nechce tento 

segment opustit 

Smluvní síly kupujících Podle sociokulturních faktorů zákazník 

ţádá vyšší kvalitu za niţší cenu 

 Velká konkurence, zákazník sniţuje cenu 

Smluvní síly dodavatelů Nemají na ranč vliv 

  

Hrozby substitučních výrobků Nemá na ranč vliv 

  

Tab. č. 4.2.1 Porterův model pěti sil 
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4.2.1. Rizika vstupu potenciálních konkurentů a rivalita mezi konkurencí 

 

V Moravskoslezském kraji je k roku 2010 hromadných ubytovacích zařízení celkem 

405. Počet lůţek celkem je 23 785 a ubytovaných hostů bylo 527 380. Je zřejmé, ţe 

konkurence je v tomto kraji vysoká. Podíl druhů zařízení na cestovním ruchu je 16 

několikahvězdičkových hotelů, 206 ostatních hotelů a penzionů, 183 ostatních zařízení. 

Z dlouhodobého hlediska počet ubytovacích zařízení i hostů v kraji klesá. Pokud se zaměříme 

na rozdíly mezi městy a vesnicemi v Moravskoslezském kraji, pak cestovní ruch má 

konkrétně v okrese Frýdek Místek v porovnání s ostatními okresy největší konkurenci. 

Nabídka lůţek je v tomto okrese ve venkovních prostorech vyšší neţ v městském (Městský a 

venkovský prostor v Moravskoslezském kraji) Velká konkurence je způsobena nízkými 

vstupními bariérami. 

 

Ranč si vytvořil stálou klientelu zákazníků, kteří vyuţívají nabídky dětských letních 

táborů a jezdeckých výcviků a oslav na ranči. Avšak klasické ubytování nemá vytvořenu 

stálou klientelu, ačkoliv ranč nabízí jedinečné spojení ubytování s jezdectvím a pobytem 

v přírodě. V tomto spojení sluţeb má ranč malou konkurenci v kraji. Konkurenci rozdělím na 

přímou a nepřímou, podle toho jestli podobná zařízení nabízejí ubytování nebo jezdecké 

sluţby.  

 

Přímá konkurence 

Stáj Mustang (6km od Newport ranče) 

 V blízkém okolí areálu Newport ranče se nachází Stáj Mustang, v obci Lučina. Jedná se o 

soukromou stáj, která se zabývá chovem koní a jeho prodejem. Nenabízí ţádné komerční sluţby jako 

trénink na koních nebo ubytování. Není tedy přímým konkurentem na agroturistickém trhu. Tato stáj 

vlastní kvalitní plemenné hřebce, jejichţ sperma je vyuţíváno k chovu koní v tomto kraji. Dále nabízí 

sperma Německých koní, kteří jsou pro chov koní velmi ţádaní. Stejně tak chová zejména 

hannoverské plemeno, které je velmi ceněno pro sportovní výkonnost v parkúru.  Je organizátorem 

závodu. Lze ji povaţovat za přímým konkurentem na trhu prodeje koní.  

Stáj Václav (11,5 km od Newport ranče) 

Dalším konkurentem je stáj Václav v Horní suché u Havířova. Je snadněji dostupná, zejména pro 

obyvatele Havířova. Přímo u stáje se nachází zastávka MHD z Havířova. Nabízí podobné sluţby jako 
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Newport Ranč, tedy výcvikové jízdy, prodej koní a ustájení koní, navíc hippoterapii. Avšak nenabízí 

ţádné ubytování. V areálu stáje je bar a venkovní přístřešek s moţností grilování a parkoviště. Je 

obdobně jako Newport ranč navštěvován rodinami s dětmi. Ty vyuţívají zejména moţnost občerstvení 

a voţení malých dětí na koni. Stáj pořádá pravidelně závod Beskydský drezurní a skokový pohár. Tato 

stáj je přímým konkurentem na obou popisovaných trzích.  

Ceník 

 Voţení dětí 10 minut jízdy 60 Kč 

 Výcviková hodina nebo vyjíţďka o délce 45 minut 350 Kč 

 Ustájení v boxu 4000 Kč/ měsíčně 

 Ustájené hříbat ve volném stání 2000Kč/ měsíčně 

 Moţnost pronájmu baru a přístřešku  

 

TJ Slovan (45,5 km od Newport ranče) 

Jezdecký areál TJ Slovan ve Frenštátě pod Radhoštěm má vlastní halu a jízdárenskou plochu, kde 

pořádá závody a další akce spojené s jezdeckým sportem. K ubytování poskytuje jednoduše zařízené 

chatky. Tento jezdecký klub je opět přímým konkurentem na obou trzích. Jednak nabízením ubytování, 

ale zejména svým pravidelným pořádáním skokových závodů. 

Ceník: 

 Výcvik na lonţi (cca 30 min.) 100,- Kč 

 Výcviková hodina v jízdárně nebo v hale (cca 45 min.) 200,- Kč 

 Svezení dětí na koních - 1 kolečko 10,- Kč 

 Svezení skupiny dětí – 1 kůň (cca 30 min.) 200,- Kč  

 Pronájem kryté jezdecké haly (64 x 24 m) vč. překáţkového materiálu 

o 250,- Kč za 60 minut bez pouţiti osvětlení 

o 350,- Kč za 60 minut při zapnutém osvětlení 

 Ubytování v chatkách od 120 Kč za osobu na noc 
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JK Baník (39km od Newport ranče) 

Jako další relevantní konkurence je Jezdecký areál v Ostravě JK Baník, který však 

neposkytuje ţádné moţnosti ubytování. Působí na trhu s nabídkou jezdeckých sluţeb jako je 

výcvik koní. Má svou stálou klientelu a nepřijímá nové zákazníky, jelikoţ má zcela zaplněné 

kapacity. Bliţší informace nejsou známé, protoţe stáj nemá nyní funkční webové stránky.  

Stáj Moncheri a Luka 

Mezi jezdeckou zájmovou skupinou je dále známá stáj Moncheri v obci Hnojník a stáj u 

Luka v Chotěbuzi. Tyto stáje jsou konkurenty zejména v nabídce ustájení pro koně, 

výcvikových hodin pro jezdce a letních táborech pro děti. Dále nabízí i firemní a rodinné 

oslavy. Povědomí o těchto stájích se šíří zejména přes známost a z doslechu. Stáje nemají 

vlastní profesionální stránky.  

Při vyhledávání dalšího ubytování v okrese Frýdek Místek bylo vyuţito internetu a 

stránek, které nabízí vyhledávání ubytování podle zvolených kritérií, přičemţ pro okres FM 

byly nenalezeny další penziony, které by nabízeli jezdectví jako rozšíření svých sluţeb. 

Stávající konkurence je velká, protoţe působí na poměrně malém území a firmy se musí 

podělit o stále zmenšující se počet zákazníků na obou trzích. Jedná se o atomizované okolí, 

kde je rychlá dynamika vývoje trhu. Podniky jsou nuceny sniţovat ceny. Z výše uvedených 

statistický údajů vyplývá, ţe zájem o cestovní ruch v Moravskoslezském kraji je druhý 

nejhorší v celorepublikovém vývoji.  

 Mezi nepřímou konkurenci patří všech 405 ubytovacích zařízení v Moravskoslezském 

kraji, která jsou evidována Českým statistickým úřadem. 

  

 Vzhledem k tomu, ţe nabídka ubytování a další agroturistické sluţby jsou zejména 

nehmotného charakteru, ranč klade důraz zejména na spokojenost zákazníku s uţívanými 

sluţbami a na pozitivní atmosféru při pobytu na ranči. Areál se udrţuje uklizený a neustále se 

rekonstruuje. Ať uţ dostavěním venkovního přístřešku, nebo dětského hřiště a letos 

rekonstrukcí vnitřních prostorů stáje. Z dotazování ubytovaných hostů vyplývá, ţe jsou 

spokojeni s pobytem na ranči. Nedostatkem ranče je malé povědomí o značce. O nabízených 

sluţbách ví málo potenciálních zákazníků. Toto téma bude více rozvedeno v kapitole o 

komunikační strategii.  
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 Nákladových výhod se snaţí ranč dosáhnout zejména odvedením prací, které jsou 

nutné, samostatně bez dodavatelů. Proto ubytovaným hostům vaří manţelka podnikatele, 

která i nakupuje potřebné suroviny. Stejně tak uklízí pokoje a nakupuje potřebné čisticí 

prostředky. Manţelé se snaţí odvést většinu moţných prací samostatně.  

 Vzhledem k tomu, ţe ranč je malý podnik, nemá pro firmu význam míra 

hospodárnosti.  

 

 S ubytovacími sluţbami souvisí poměrně vysoké výstupní bariéry. Je problematické 

najít alternativní vyuţití pokojů na ranči. Výhoda umístění ranče na odlehlém místě je 

uţitková pro budování atmosféry ubytování. Avšak je překáţkou pro jakékoliv jiné vyuţití 

pokojů. Nelze je nabídnout ani jako dlouhodobé ubytování, kvůli absenci vlastní kuchyně. 

V roce 2010, kdy nebyly pokoje vyuţívány, musely být stále udrţovány, coţ zvyšovalo 

celkové náklady na jejich provoz. Podnikatel Ţilinský má k areálu silné pouto, které také 

zvyšuje výstupní bariéry.  

  

Podle výše zmíněných sociokulturních faktorů je trendem zvyšování poţadované 

kvality za niţší cenu. Vzhledem k tomu, ţe na agroturistickém trhu je velká přímá a zejména 

nepřímá konkurence v podobě malých podniků, má zákazník moţnost sniţovat cenu. Můţe si 

vybírat z velké nabídky ubytovacích zařízení. 

 

4.2.2. Smluvní síly dodavatelů 

Za dodavatele můţeme povaţovat zákazníka - Rakouskou stáj, která pravidelně 

přiváţí a odváţí své koně na výcvik. Vzhledem k tomu, ţe komunikační strategie podle 

Horákové, Stejskalové a Škapové přistupuje k dodavatelům obdobně jako k zákazníkům, 

bude komunikace s Rakouskou stájí zahrnuta mezi komunikační strategii se zákazníky. Jiní 

dodavatelé na ranč nemají vliv, protoţe si většinu potřebného zboţí pro chod ranče obstarává 

podnikatel sám. 

 

4.2.3. Hrozby substitučních výrobků 

 

Substituce ubytovacích sluţeb je zejména na vertikální úrovni, a to nabízené kvality 

sluţeb. Zákazník si můţe vybrat několika hvězdičkový hotel nebo levné ubytování. Vzhledem 



53 

 

k tomu, ţe v Moravskoslezském kraji je největší zastoupení právě běţných hotelů a penzionů 

a jen minimum drahých ubytování, není toto kritérium významné.  

 

Z pozorovaných faktorů vyplývá, ţe potenciální riziko vstupu další konkurence je 

poměrně vysoké. Je to způsobeno nízkými vstupními barierami a obtíţným sniţováním 

nákladů. Riziko sniţuje diferenciace podniku na základě budování věrnosti zákazníků. 

Vysoké riziko vstupu potenciální konkurence potvrzuje její velký počet, zejména 

ubytovacích zařízení. Velká konkurence a klesající trend cestovního ruchu 

v Moravskoslezském kraji působí na neustálé sniţování cen za sluţby. Rivalita mezi podniky 

je tedy velká. A to má vliv na kupní sílu zákazníků, kteří stlačují ceny ještě více, protoţe si 

mohou vybrat z velkého počtu hotelů a penzionů. 

 

Chov koní a jejich výcvik 

 

Rizika vstupu potenciálních konkurentů Obtížné budování věrnosti zákazníků u 

prodeje koní 

 Věrní zákazníci vyuţívající ustájení a 

trénink koní i jezdců 

 Nedostačující kapacita ustájení 

 Většinu práce podnikatel odvádí sám 

Rivalita mezi stávajícími podniky Rostoucí poptávka po sportovních koních  

 Dovoz koní ze zahraničí převyšuje vývoz 

 Konkurence velkých státních chovů a 

chovu v Německu 

 Poptávka je velmi individuální 

 Výška výstupních bariér 

 Je problém vyuţít nepouţívané 

prostory pro jiné účely 

 Citová vazba k chovu koní a jejich 

tréninku 

Smluvní síly kupujících Kdyţ je kůň kvalitní, zákazník si jej koupí i 

přes vysokou cenu 
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Smluvní síly dodavatelů Nemá na ranč vliv 

  

Hrozby substitučních výrobků Nemá na ranč vliv 

  

Tab. č. 4.6.2 Porterův model pěti sil 

 

4.2.4. Rizika vstupu potenciálních konkurentů a rivalita mezi konkurencí 

 

Je patrný rostoucí zájem o koně a jezdecký sport. Věrnost zákazníků se u prodeje koní 

buduje obtíţně. O jezdecký sport mají zájem především dívky. Největší poptávka je proto po 

snadno jezditelných koních, kteří jezdci pomohou a nepotřebují příliš vést. Takové koně je 

obtíţné připravit, navíc musí mít vrozený charakter, který lze obtíţně ovlivnit vhodným 

výběrem rodičů koně. Kdyţ se zákazník pro koupi koně z ranče rozhodne, je spokojený. 

Podnikatel i po prodeji koně udrţuje se zákazníkem kontakt. Ale druhý nákup koně stejným 

kupcem je málo kdy realizován. Je to z toho důvodu, ţe kůň můţe být sportovně aktivní po 

dlouhou dobu. Ale taky z důvodu, ţe poţadovaná kritéria na koně jsou velmi specifická a 

málo kdy jsou ve stáji dva podobní koně. 

Ranč má vybudovanou věrnou klientelu, která vyuţívá ustájení pro koně. Jedná se o 

koně z Rakouské stáje a několik dlouholetých zákazníků. Na ranč chodí dotazy, zda jsou 

volná místa na ustájení. Jsou vyuţity všechny boxy a není moţnost ustájit další koně ani na 

volných pastvinách.  

Obdobně jako u ubytování se podnikatel snaţí sníţit náklady tím, ţe většinu práce 

zastane sám s rodinou, případně pomáhá jezdecký oddíl. Týká se to kaţdodenní péče o koně, 

podestýlání boxů, čištění, výcvik koní, základní zdravotní péče, strouhání kopit a jiné práce.  

Vstup na tento trh je spojený s vysokými náklady na začátku podnikání, ale i v jeho 

průběhu. Přesto je konkurence poměrně velká vzhledem k rostoucímu počtu potenciálních 

zákazníků. Na trhu tvoří konkurenci, jak dva velké hřebčíny, tak několik malých stájí působící 

v okolí ranče. Ty jsou popsány výše. Přestoţe je poptávka po koních rostoucí, je těţké ji 
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uspokojit. Je to dáno tím, ţe kaţdý zákazník má velmi specifické a individuální představy o 

tom, jakého koně chce. Jak jsem jiţ výše psala, ţádaní jsou lehce jezditelní koně. Zejména pro 

dívky do sportu na amatérské úrovně nebo úrovně sportovní v kategoriích Lehké a Střední, 

jak u parkuru tak drezury nebo military. Takové koně je těţké připravit. Problémem je i 

nedostačující konkurenceschopnost zahraničním chovům, zejména Německým. Výstupní 

bariery jsou velké, neboť uţívané prostory pro chov a výcvik koní jsou specifické. Je těţké 

najít náhradní vyuţití stájí, protoţe další zemědělská ţivočišná výroba na vesnicích klesá. 

Navíc podnikatel má citovou vazbu k chovu koní a jejich výcviku.  

4.2.5. Smluvní síly kupujících 

Zákazník nemá takovou moţnost ovlivnit cenu koně, pokud odpovídá jeho kritériím. 

Tedy je-li kůň dobrý, můţe si podnikatel dovolit drţet cenu vysoko, kůň se přesto prodá.  

Kvalitních koní, kteří by odpovídali konkrétním poţadavkům jednotlivých zákazníků je málo, 

ačkoliv roste počet koní v republice.  

4.2.6. Smluvní síly dodavatelů 

Dodavatelé nemají na podnik vliv, neboť Ţilinský si sám produkuje slámu i seno. 

Snaţí se být soběstačný. 

Tyto mikroekonomické faktory doplňují konečný pohled na vnější okolí Newport ranče.  

4.3.  Analýza vnitřních faktorů 

 

Pro analýzu vnitřních faktorů bude uţita metoda 7S. Tyto vnitřní faktory budou 

společně s vnějšími, vyhodnocené analýzou SWOT i metodou VRIO. 

4.3.1. Strategie 

 

Newport ranč je malý rodinný podnik. Podnikatel i jeho rodina mají velké znalosti a 

schopnosti s chovem a výcvikem koní. Jsou uznávanými chovateli a trenéry mezi skupinou 

věnující se jezdectví a chovu koní. Původně byli na ranči zaměstnaní. Po smrti původního 

majitele se rozhodl pan Ţilinský převzít podnik a pokračovat v podnikání, ačkoliv nemá 

ekonomické vzdělání. Rozhodnutí o firmě dělá na základě intuitivních pocitů a bez pouţití 

odborných metod nebo strategií. Má vize, kudy se má podnik ubírat (dostavění haly, rozšíření 

nabídky o wellnes pobyty), ale nezpracovává analýzy, podnikatelský plán atd.  
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4.3.2. Struktura, styl a zaměstnanci 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o rodinný podnik, existuje jednoduchá lineární 

struktura, kdy zaměstnanec je přímo odpovědný podnikateli. Práce jsou rozděleny podle 

schopností rodinných příslušníků a zaměstnance a také podle časových moţností jednotlivců. 

Paní Ţilinská má na starost ubytování hostů, úklid, vaření, dětské tábory a doplňování zboţí v 

baru. Dále má přiděleny konkrétní koně, které trénuje a jezdí s nimi na závody. Syn 

Ţilinských má obdobně přiděleny koně, které připravuje a závodí s nimi. Dále pomáhá při 

pracích na ranči, jeho údrţbě, sklízení slámy a sena atd. Ţilinský kromě prací, které zastává 

syn související s údrţbou stáje a péčí o koně, má na starost veškerou administrativu. 

Zaměstnanec má na starost trénink koní a jezdců, dále se účastní závodů. Všichni členové 

rodiny a zaměstnanec jsou plně vyuţiti a musí pracovat i o víkendech. Podnikatel si nemůţe 

dovolit dalšího zaměstnance, ačkoliv by pro něj byla práce. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

rodinný podnik, kaţdý si práci dělá podle svého. Má pouze přidělené úkoly a povinnost, a je 

na něm, jak je vykoná.  

4.3.3. Systém 

Ranč nabízí zejména sluţby, u kterých není definován výrobní proces. Ačkoliv je kůň 

produkt nedá se přesně definovat jasný a jednoznačný postup. Ke kaţdému koni se musí 

přistupovat individuálně dle jeho schopností a vlastností. Určitým kontrolním prvkem je 

úspěšné sloţení výkonnostních zkoušek mladých koní a dobré hodnocení. Dále úspěchy na 

absolvovaných závodech.   

Nejdůleţitějším systémem ranče je kaţdodenní péče o ustájené koně. Důleţitým 

prvkem systému je jezdecký oddíl. Jeho členové s kaţdodenním chodem stáje vypomáhají. 

Kaţdé ráno se musí koně nakrmit a vyčistit se jejich stání. Dále se stání čistí kolem poledne a 

v tuto dobu opět probíhá krmení koní. Ranní a polední úklid stání mají na starost Ţilinští a 

zaměstnanec. S odpoledním úklidem a krmením jiţ vypomáhá zmiňovaný jezdecký oddíl. 

Mezi jednotlivým úklidem stájí se trénují koně, případně se dělají jiné práce. O víkendech 

mají členové oddílu přidělené sluţby. Během sluţby mají na starost všechny tři úklidy stáje a 

krmení koní. Starší a zkušenější trénují případné ubytované hosty. Na víkendy bývají 

plánované brigády, jako je opravování ohradníků, sklízení slámy nebo sena atd. Pokud se 

během víkendu konají závody, někteří členové oddílu vypomáhají s chystáním koně, jeho 

převozem a asistují i během závodů.  
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4.3.4. Schopnosti 

K řádné přípravě koní na zkoušky je nutná zejména kvalitní příprava a zdokonalování 

jezdeckých schopností celé rodiny i zaměstnance a také výcvik koní. Podnikatel začal 

navštěvovat kurzy, které rozvíjejí podnikatelské schopnosti a znalosti. 

4.3.5. Sdílené hodnoty 

 

Ţilinský si uvědomuje, ţe nejdůleţitějším faktorem pro rostoucí podnikání je 

spokojenost zákazníků. A to ve všech nabízených sluţbách včetně prodeje koní. Na této 

hodnotě staví celá rodina i zaměstnanec.  

 

 

Strategie Ranč je bez konkrétní strategie 

  

Struktura Rodinný podnik, jednoduchá lineární 

struktura  

  

Systém Běţný chod stáje 

  

Sdílené hodnoty Kvalita nabízených sluţeb 

 Kvalita prodávaných koní 

Schopnosti Ţilinští i zaměstnanec musí neustále 

rozvíjet jezdecké schopnosti a práci s koni 

 Ţilinský absolvuje kurzy se zaměřením na 

podnikání 

 Rozšiřování podnikatelských dovedností 

Styl Rodinný podnik, řídící styl demokratický 

  

Zaměstnanci Rodina a zaměstnanec 

 Musí neustále rozvíjet jezdecké schopnosti 

a práci s koňmi 

 Externí účetní 

Tab. č. 4.3.1 model 7S 
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4.4.  SWOT 

 

K analýze byly pouţity jen ty faktory, které jsou pro podnikání podstatné. 

Procházením jednotlivých analýz, popsaných výše, budou získány konkrétní a podstatné silné 

a slabé stránky a stejným způsobem budou určeny příleţitosti a hrozby pro oba popisované 

trhy, na kterých podnik působí. 

  

Agroturistický trh 

 

Silné stránky: 

 Atraktivní lokalita areálu 

 Kladné ohlasy zákazníků na poskytované sluţby  

 Soustavné udrţování kvality 

 Výborná komunikace s klienty ve fázi uţívání sluţeb, zákazníci jsou 

s nabízenými sluţbami spokojení 

 Celý komplex poskytovaných sluţeb, diferenciace od ostatních podniků 

 Vybudovaná stálá klientela dětských táborů 

 Důraz kladen na atmosféru a další nehmotné faktory 

 Rekonstrukce vnitřních prostorů ranče 

 Rodinný podnik, demokratický styl řízení 

 Sniţování nákladů odvedením většiny práce svépomocí 

 

Slabé stránky: 

 Nedostatečná propagace nabídky sluţeb, malé povědomí o značce 
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 Sníţená dostupnost autobusem, z autobusové zastávky je to cca 15 minut pěší 

chůze 

 V zimních měsících pokles trţeb oproti jarním a letním měsícům 

 Sezónnost 

 Nevyuţívané ubytovací kapacity je třeba přesto udrţovat uklizené 

 Je obtíţné najít alternativní vyuţití ubytovacích kapacit 

 Hodně práce, podnikatel si nemůţe dovolit dalšího zaměstnance 

 Není konkrétní strategie, pouze vize 

 Komunikace ve fázi rozhodování zákazníka je minimální 

 

Příležitosti:  

 Podpora regionů ze strany EU a vedení krajů – podpůrné programy 

 Poradenské sluţby malým podnikům ze strany EU a státu 

 Zjednodušení komunikace se státní správou a EU pomocí elektronických 

formulářů 

 Cílená propagace malých podniků ze strany EU a jednotlivých regionů 

 Pozitivní přístup obyvatel kraje ke zdravému ţivotnímu stylu a aktivní 

dovolené 

 Polští turisté mají zájem o dovolenou v ČR 

 Zvyšující se procento majitelů PC v domácnosti a připojení na internet 

 

Hrozby:  

 Sniţování poptávky po cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji 

 Niţší příjmy a vysoká nezaměstnanost cílové skupiny zákazníků 

v Moravskoslezském kraji  

 Budoucí zvýšení sazby DPH zvýší náklady  

 Nestabilní politická situace v české republice a s tím související časté 

legislativní změny 
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 Sníţení finanční podpory EU malým podnikům 

 Vypovězení smlouvy z nájmu 

 Zvyšující se standard očekávané kvality sluţeb a sniţující se cena 

 Nesladění postupu vlády a krajů v prosazování podpory podnikání 

 Klesající počet obyvatel v kraji 

 Malé vstupní bariéry pro konkurenční podniky 

 Velká nabídka ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji, tlak na cenu 

 Přírodní katastrofy 

 

Chov a prodej koní, ustájení a výcvik 

 

Silné stránky: 

 Věrná klientela, která si na ranči ustájuje koně 

 Sniţování nákladů odvedením většiny práce svépomocí    

 Úspěšnější inseminace klisen 

 Spokojenost zákazníků s nakoupenými koňmi 

 Velké udrţované stádo  

 Individuální poptávka 

 Citová vazba k chovu koní 

 Reklama prostřednictvím úspěšných koní na závodech 

 Spolupráce s Rakouskou stájí 

 Jezdecké schopnosti trenérů 

 Celý komplex sluţeb poskytovaných sluţeb, diferenciace od ostatních podniků 

 Schopnost trénovat jezdce a koně 

 

Slabé stránky: 

 Obtíţně se buduje věrnost zákazníků 

 Nedostačující kapacita ustájení 

 Individuální poptávka 
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 Hodně práce, podnikatel si nemůţe dovolit dalšího zaměstnance 

Příležitosti: 

 Aktivní podpora venkova a chovu koní ministerstvem zemědělství 

 Spolupráce se zahraničními stájemi v Rakousku a Švýcarsku 

 Stabilní Euro 

 Rozvíjející se trh a poptávka po sportovních koních 

 Zvyšující se počet startů v jezdeckých soutěţích 

 Snaha o zvýšení kvality chovů koní a spolupráce jednotlivých chovatelů 

 Málo kvalitních koní (snadno jezditelní) 

Hrozby:  

 Zpřísnění legislativy v souvislosti s organizováním akcí se zvířaty 

 Rostoucí počet koní v ČR 

 Převaţující dovoz koní nad vývozem, zejména z Německa 

 Velká konkurence na trhu 

 Přírodní katastrofy, úmrtí koní nebo hříbat 

 

Podstatná a nejdůleţitější část pro komunikační strategii této analýzy je situována 

v silných stránkách pro agroturistický trh a trh chovu a výcviku koní. To, jakým způsobem by 

měly být vyuţity, vyplyne z analýzy VRIO, která tyto silné stránky definuje detailněji a 

vyplývá z ní konkurenční výhoda zdroje a jeho potenciál vyuţití. 

 

4.5. VRIO 

 

Všechny silné stránky ze SWOT analýzy budou vyhodnoceny podle toho, jak jsou 

hodnotné, vzácné, nenapodobitelné. Vzniknou tak tři skupiny těchto faktorů, podle jejich 

důleţitosti pro podnik a navrhovanou komunikační strategii. Ty, kterým by se měla věnovat 

nejvíce, tedy jsou trvalou konkurenční výhodou. Na jaké by se měla zaměřit poté a vyuţít 

dočasnou konkurenční výhodu, kterou nabízí, ale není dlouhodobě udrţitelná. Do poslední 

skupiny budou patřit zdroje vytvářející konkurenční rovnost. 
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Zdroje Hodnota 

zdroje 

Vzácnost 

zdroje 

Nenapodo

bitelnost 

zdroje 

Firma by 

měla využít 

zdroj 

Konkurenční 

kategorie 

Agroturistický 

trh 

 

     

Atraktivní lokalita 

areálu 

ano ano ano ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Kladné ohlasy 

zákazníků na 

poskytované 

sluţby 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Soustavné 

udrţování kvality 

ano ano ne  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 

Výborná 

komunikace 

s klienty ve fázi 

uţívání sluţeb 

ano ano ano ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Celý komplex 

poskytovaných 

sluţeb 

ano ano ne  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 

Vybudovaná stálá 

klientela dětských 

táborů 

ano ano ano ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Důraz kladen na 

atmosféru a další 

nehmotné faktory 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Rekonstrukce 

ranče 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Rodinný podnik, 

demokratický styl 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 
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řízení 

Sniţování nákladů 

odvedením většiny 

práce svépomocí 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

      

Chov koní a jejich 

výcvik 

     

      

Věrná klientela, 

která si na ranči 

ustájuje koně 

ano ano ano ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Spokojenost 

zákazníků 

s nakoupenými 

koňmi 

ano ano ano ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Velké udrţované 

stádo 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Citová vazba 

k chovu koní 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Reklama 

prostřednictvím 

úspěchů koní na 

závodech 

ano ano ne  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 

Spolupráce 

s Rakouskou stájí 

ano ano ne  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 

Jezdecké 

schopnosti trenérů 

ano ano ano ano Trvalá 

konkurenční 

výhoda 

Celý komplex 

poskytovaných 

sluţeb 

ano ano ne  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 

Schopnost trénovat ano ano ano ano Trvalá 
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jezdce a koně konkurenční 

výhoda 

Umělá inseminace 

koní 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Sniţování nákladů 

odvedením většiny 

práce svépomocí 

ano ne -  Konkurenční 

rovnost 

Tab. č. 4.5.1 matice VRIO 

 

Trvalá konkurenční výhoda 

Atraktivní lokalita areálu 

Výborná komunikace s klienty ve fázi uţívání sluţeb  

Vybudovaná stálá klientela dětských táborů 

 

Věrná klientela, která si na ranči ustájuje koně 

Spokojenost zákazníků s nakoupenými koňmi 

Jezdecké schopnosti trenérů  

Schopnost trénovat jezdce a koně 

 

Dočasná konkurenční výhoda 

Celý komplex poskytovaných sluţeb 

Soustavné udrţování kvality 

 

Reklama prostřednictvím úspěchů koní na závodech  

Spolupráce s Rakouskou stájí 

Celý komplex poskytovaných sluţeb 

 

Konkurenční rovnost 

Kladné ohlasy zákazníků na poskytované sluţby  

Důraz kladen na atmosféru a další nehmotné faktory 

Rekonstrukce ranče  

Rodinný podnik, demokratický styl řízení 

Sniţování nákladů odvedením většiny práce svépomocí 
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Velké udrţované stádo 

Individuální poptávka 

Citová vazba k chovu koní 

Sniţování nákladů odvedením většiny práce svépomocí 

Umělá inseminace koní 

 

4.6. Komunikační strategie 

 

Na základě provedených analýz, vyhodnocených silných stránek metodou VRIO, bude 

navrţena rámcově komunikační strategie se zaměřením na zákazníka, média, názorové vůdce 

a zájmové skupiny. To proto, ţe u těchto skupin je největší moţnost silné stránky dále 

rozvinout a podpořit jejich významnou hodnotu pro ranč. Jedná se o dlouhodobý cíl, proto 

musí komunikace probíhat dlouhodobě. Výsledky nebudou znatelné okamţitě, budování 

povědomí o značce je dlouhodobý proces. 

 

4.6.1. Zákazník 

 

Agroturistický trh 

 

Výše jiţ bylo zmíněno, ţe problém komunikace se zákazníkem je v tom, ţe ranč 

působí na zákazníka aţ ve fázi, kdy je rozhodnut a sluţby vyuţívá. Je to velká konkurenční 

výhoda, neboť se tak buduje věrnost zákazníků. Avšak neoslovuje potenciální zákazníky, 

kteří si teprve vybírají, kterou ze sluţeb vyuţijí. Vzhledem k tomu, ţe je v Moravskoslezském 

kraji velká konkurence a zájem o cestovní ruch upadá, měl by podnikatel komunikovat ve 

všech fázích rozhodování. Nestačí nabízet kvalitní sluţby a rozšiřovat jejich spektrum, pokud 

se o nich zákazník nedozví. 

4.6.1.1. Reklama 

 

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci ranče je nutné vybírat nízkonákladové 

reklamy. K tomu můţe poslouţit vzájemná výměna odkazů na stránky, tzv. bannerů. Je nutné 

vybrat pečlivě, kterým stránkám tuto nabídku učinit. Protoţe negativní zkušenost s firmou 
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provozující tuto stránku, můţe mít dopad i na ranč. Vlastní stránky ranče musí být pravidelně 

aktualizované a bez závad. Stránky obsahují také knihu návštěv, jejíţ provozování vyţaduje 

včasné reakce a kontrolu příspěvků na pouţití vulgarismů, rasistických textů a kontrolu na 

spamy. 

Ze zkušenosti podnikatele je známo, ţe o dovolené rozhodují zejména ţeny. Proto je 

vhodným komunikačním nástrojem informovat o moţnosti nabízených sluţeb na diskuzních 

fórech s ţenskou tématikou. Vést s diskutujícími dialog, upozornit na moţnost dětských 

táborů, ale i pobytu na ranči. Zdůraznit přednosti ranče apod. Podobná moţnost je i u blogů. 

K autorům blogů by se však mělo přistupovat jako k novinářům. Více bude popsáno v části 

Média, kde budou také popsána komunikační strategie s časopisy a televizemi. 

 

4.6.1.2. Podpora prodeje 

Ranč má velké moţnosti ve vyuţití podpory prodeje. Ve dnech, kdy pořádá kulturní 

program, například Hubertovu jízdu, jezdecký den nebo Čtyřmezník, má velkou trţbu na 

baru, někdy se účastníci ubytovávají a celkově tím vzniká větší povědomí o značce, coţ je pro 

ranč nejdůleţitější. Loňský ročník Hubertovy jízdy přilákal kolem 70 návštěvníků, oproti roku 

2009, kde jich bylo kolem 40. Vzhledem k výhodné lokalitě je to vhodný prostor i pro 

setkávání pejskařů. Jiţ zde proběhlo jedno setkání chrtů. Mělo by se pokračovat v akcích, 

které pořádá ranč. Ale také by se měli oslovovat skupiny, které by mohl zajímat areál a okolí 

podniku, a nalákat je tak, aby si vybraly právě ranč pro svoji událost. V měsících, kdy jsou 

sluţby vyuţívány nejméně, lze vyuţít slevových portálů. Nabídnout ubytování a jízdy na koni 

za zvýhodněnou cenu. Platnost poukazu nastavit na vhodné časové období, aby hosté 

přicházeli v měsících, kdy jsou sluţby vyuţívány nejméně, zejména v zimě.  

 

4.6.1.3. Dvoustupňová komunikace 

 Komunikace se zákazníky by měla být vţdy příjemná a vřelá, avšak nevnucující. Měla 

by vytvářet pozitivní zkušenost. Podnikatel podceňuje konverzaci přes e-maily. Avšak i zde 

platí pravidla, ţe by měla být odpověď rychlá a měla by mít formu. Součástí kaţdého mailu, 

by měl být podpis, uvedené kontaktní údaje, případně i logo firmy. Vše by mělo být vizuálně 

zpracováno a odpověď by samozřejmě neměla obsahovat chyby a překlepy. Získat uţitečné 

kontakty a upozornit na podnik má podnikatel při pořádání veletrhů se zaměřením na cestovní 

ruch. V případě, ţe bude nabízet na takovém to veletrhu i svezení na koni, můţe to být velká 

konkurenční výhoda, oproti dalším nabízejícím. V Ostravě na Výstavišti Černá louka se 
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takovéto veletrhy konají pravidelně. Na internetu je k nalezení seznam méně známých 

veletrhů. 

 

Chov koní a jejich výcvik 

  

 Zde má podnikatel malé moţnosti vyuţití reklamy. Tento segment zákazníků je 

specifický tím, ţe sám zákazník aktivně vyhledává podnik a ne naopak. Proto má zde 

podnikatel menší moţnosti komunikační strategie, oproti nabídce agroturistických sluţeb. 

Úspěšní koně vytvářejí reklamu sami, svým působením na soutěţích. Proto by měl být kladen 

důraz na jejich kvalitní výcvik. Případné úspěchy by měli být medializovány v mediích 

s touto tématikou a zveřejňovány na stránkách ranče. Na těch by měly být základní informace 

o prodávaném koni. Ze zkušeností se ukázalo, ţe v případě uveřejnění i videa prodávaného 

koně, zákazníci posílali více doplňujících dotazů. Aby byli koně více viditelní, měli by se 

účastnit i výstav a aukcí, aby se zvyšovalo povědomí o ranči. 

4.6.2. Média 

 

Agroturistický trh  

 

 Podnikatel by se měl zaměřit na televizní programy související s ţivotem na venkově 

nebo dobrodruţstvím a cestováním. Zejména Česká Televize má řadu takových programů 

jako je Náš ţivot, Toulavá kamera, Objektiv. Můţe nabídnout televizím medailonek o ranči 

jako zajímavost do ranních pořadů. V případě rekonstrukce vnitřních prostorů a pokojů, můţe 

zkusit oslovit televize a jejich programy Jak se staví sen. Televize často natáčejí své pořady a 

seriály (například Znamení koně) v zajímavých místech. Při navázání kontaktu by taková 

příleţitost mohla vzniknout i pro ranč. Musí si vak připravit konkrétní materiály a informace, 

které budou pro vybraný pořad vhodné.  

 Velké mnoţství časopisů věnujících se cestování (dovolená.cz, cestovatel.cz, 

www.tuzemska-dovolena.cz/, Dovolená pro Vás) a dobrodruţství (Koktejl, Lidé a země)  

nebo cykloturistice je další moţností. Trendem posledních let, je přesun informací z tištěných 

periodik do časopisů elektronických. Podnikatel by měl zejména oslovovat ţeny, a proto jsou 

vhodné i časopisy zaměřené právě pro ně. Veškerý obsah nabízených sluţeb nebo článku by 

měl vţdy odpovídat zaměření časopisu. Proto například pro periodikum www.cyklosvec.cz je 

vhodné uvést článek, který kromě zmínění o ranči uvede i další cyklotrasy a zajímavé místa 

http://www.tuzemska-dovolena.cz/
http://www.cyklosvec.cz/
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v okolí. V časopisech pro ţeny by měla být zdůrazněná kromě moţnosti ubytování hlavě 

oblíbenost dětských táborů. Na internetu je moţné nalézt přehled časopisů elektronických i 

tištěných se stručným popisem, čemu se věnují a kontaktní údaje na ně (http://www.cestovni-

ruch.cz/skolstvi/casopisy.php,  http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php). Další 

moţností je, pozvat vytipované novináře konkrétních periodik na ranč s nabídkou sluţeb, aby 

poté mohli o ranči do svého časopisu napsat. Zajímavé můţe být pro novináře, jak se ranč 

během roků vyvíjel, z polorozbořeného stavení v pěkný udrţovaný areál, včetně emotivního 

pozadí s úmrtím původního majitele. Noviny, které uveřejňují typy na víkend, by mohly 

zveřejnit události, které se na ranči konají. Ať je to Hubertova jízda, Čtyřmezník, Jezdecký 

den.  

 Rádiové stanice, které ve svém vysílaní vyhlašují soutěţe různého typu, by mohli 

vyuţít nabídky ranče na cenu pro vítěze v podobě ubytování a jízdy na koni na víkend pro 

dva. Nutný je výběr vhodné rádiové stanice a času, kdy by byla soutěţ vysílaná, aby oslovila 

správný zákaznický segment.  

 Vzhledem k tomu, ţe je častým doporučovaným nástrojem elektronická podoba 

komunikace, je nutné zdůraznit, ţe stránky podniku musí být udrţované, aktualizované a 

vhodně navrţené. Při vyhledávání informací na internetu, vyhledávače seřazují nalezené 

stránky podle určitého bodování. Kaţdá stránka má své body a v případě výměny odkazů 

těchto stránek se jejich body sčítají a tím se zvyšuje pořadí, ve kterém se nalezené odkazy 

zobrazí.  

   

 

Chov koní a jejich výcvik 

 

 V případě úspěchu na závodech nebo v chovu by měl podnikatel oslovit časopisy, 

případně odborné televize, zajímající se o sport (Například ČT4, Eurosport atd.). Sepsat 

odborný článek, proč chová tímto způsobem a nabídnout to médiím ke zpracování. Opět platí, 

ţe úspěšný kůň dělá reklamu sám a proto zde není tolik moţností.  Podnikatel by měl zváţit, 

jestli by určité povědomí o podniku nevytvořila návštěva výstavy koní, ať jiţ s koněm, který 

by byl vystavován, anebo i bez něj. 

 Informace o chovu koní a jejich výcviku jsou součástí stránek ranče a měly by být také 

pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly skutečnosti.  

http://www.cestovni-ruch.cz/skolstvi/casopisy.php
http://www.cestovni-ruch.cz/skolstvi/casopisy.php
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php
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 Podnikatel by se měl zúčastňovat seminářů spojených nejen s chovem koní, ale i 

udrţitelným rozvojem podnikatelů na vesnicích apod. Ty jsou pravidelně konány a podnikatel 

je na ně zván.  

 

4.6.3. Názoroví vůdci 

 

Agroturistický trh 

 

                Na tomto trhu nemají formální názoroví vůdci takový vliv, jako ti neformální. 

Hlavní je spokojenost zákazníků se sluţbami, kteří své pozitivní zkušenosti budou sdílet dále. 

Vzhledem k trendu zdravého ţivotního stylu, je moţné zváţit oslovení odborníků na zdravý 

ţivotní styl. Ti vytvářejí programy pro své zákazníky, jejichţ náplní někdy bývá pobyt ve 

zdravém prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jízda na koni je povaţována za zdraví prospěšnou, 

mohly by tyto pobyty být organizovány také na ranči. Výhodou je skutečnost, ţe okolí ranče 

nabízí turistiku pěší, cyklo, a také plavání. 

 

Chov koní a jejich výcvik 

       

Cenu prodávaného koně můţe ovlivnit veterinář, svým konstatováním o zdravotním 

stavu koně. Měla by být proto komunikací upevňována důvěra mezi veterinářem a 

podnikatelem. Mezi další názorové vůdce patří jiní chovatelé, trenéři a úspěšní jezdci. Pokud 

má ranč odpovídající kapacity, mohl by uspořádat trénink vedený uznávaným odborníkem. 

Zajímavé jsou také semináře o výcviku a chovu koní. Mezi oblíbené v poslední době patří 

přirozená komunikace s koněm. V ČR působí několik významných osobností, které se jí 

zabývají. Zorganizování takového semináře by posílilo povědomí o podniku mezi zájmovou 

skupinou lidí kolem koní.  

 

4.6.4. Zájmové skupiny 

 

Mezi některé zájmové skupiny Newport ranče patří města, školy, školky, neziskové 

organizace (zejména pro děti). Města a vesnice v Moravskoslezském kraji pořádají často 

kulturní akce, ať uţ městské průvody a slavnosti, trhy o Velikonocích a Vánocích a jiných 

příleţitostech. Při těchto událostech můţe ranč nabídnout jízdu na koni, kdy by byli 
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k dispozici letáčky s informacemi o ranči, lidé vodící koně by měli trika s logem a odkazem 

na stránky ranče. Podnikatel by měl oslovit zastupitelstvo, aby si zjistil, které akce jsou 

vhodné a kdo je organizuje.  

Také by měl spolupracovat se školami a školkami, aby mohl nabídnout zlevněné jízdy pro 

celé třídy. Děti by s učitelkou přijely na ranč, kaţdé dítě by se chvíli povozilo, podívalo se do 

stáje. Součástí návštěvy dětí by mohlo být krátké povídání o koních, jak se u nich chovat. 

Toto povídání by mělo mít výchovný podtext, aby mělo pro děti přidanou hodnotu.  

 

5. Závěr 

Cílem práce bylo  navrţení komunikační strategie pro firmu v oblasti chovu koní a 

agroturistiky, která doposud ţádnou neměla. Ranč komunikuje se zákazníky pouze ve fázi 

uţívání sluţeb. Snahy o zviditelnění ranče jsou nahodilé a bez konkrétní strategie. Podnik se 

musí potýkat s velkou konkurencí na trhu cestovního ruchu, ale i na trhu chovu koní a jejich 

výcviku. 

K tomu aby byla komunikační strategie navrţena, bylo nejprve podstatné analyzovat 

vnější prostředí. Pomocí analýzy PEST byly vyhledány faktory, které na podnik Newport ranč 

působí. Vzhledem k sniţujícímu se zájmu cestovní ruch, vysoké nezaměstnanosti a niţšímu 

průměrnému platu v Moravskoslezském kraji, přetrvává pro podnikání s nabídkou ubytování 

a s ním spojených sluţeb, nepříznivá situace. Oproti tomu se zvyšuje počet majitelů koní a 

zájem o nákup koně určeného pro rekreaci a na závody. Veřejné instituce se snaţí podporovat 

malé podniky dotacemi z Evropské unie. Stejnou snahu má Ministerstvo zemědělství na 

obnově chovu koní v ČR.  

Pomocí Porterova modelu pěti sil, která se soustředila především na vyhledání rizik 

spojených s konkurenčními firmami, bylo určeno moţné ohroţení ze strany potencionálních 

nových konkurentů a konkurence stávající. V Moravskoslezském kraji je velká nabídka 

ubytování v hotelu nebo penzionu, zejména kvůli nízkým vstupním bariérám. Rivalita mezi 

stávajícími podniky je velká a na podnik je vedený tlak na sniţování ceny za nabízené sluţby. 

Kvůli velké nabídce ubytovacích zařízení má velkou kupní sílu i zákazník. Chov koní má také 

velkou konkurenci, i kdyţ vstupní bariéry jsou poměrně velké. Je to způsobeno teprve se 

rozrůstajícím počtem zákazníků. Největší konkurence je v zahraničních chovech v Německu. 

Dovoz koní převaţuje nad vývoz. Zákazník nemá takovou moţnost ovlivnit cenu koně, pokud 

se jedná o koně dobrého.  
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Analýzou 7S bylo popsané vnitřní prostředí podniku. Podnik si uvědomuje důleţitost 

sdílených hodnot, udrţování kvality nabízených sluţeb a prodaných koní. Jedná se o rodinný 

podnik s jednoduchou liniovou strukturou. Má pouze jednoho zaměstnance, ostatní pracující 

jsou členové rodiny podnikatele. Proto je řídící styl demokratický. K udrţení sdílených 

hodnot rodina podnikatele i zaměstnanec musí neustále rozšiřovat znalosti v oblasti tréninku a 

chovu koní, aby byla kvalita udrţena. Na systému stáje se podílí jezdecký oddíl, který je 

velkou výpomocí pro ranč. 

Pro komplexní zhodnocení všech nalezených faktorů byla pouţita analýza SWOT. 

Z ní vyplynuly silné a slabé stránky ranče a také příleţitosti a hrozby z vnějšího okolí. Pro 

podnik je důleţité si uvědomit tyto faktory, aby navrţená komunikační strategie byla 

efektivní. Podnik by měl zdůrazňovat své silné stránky a vyuţít příleţitosti. Vliv slabých 

stránek by měl sníţit na minimum a měl by vytvořit opatření na minimalizaci hrozeb.  

K posouzení důleţitostí silných stránek ranče byla pouţita metod VRIO. Z ní je zřejmé, které 

silné stránky jsou trvalou konkurenční výhodou. Které jsou dočasnou konkurenční výhodou a 

které vytvářejí konkurenční rovnost.  

Nejdůleţitější skupinou ke komunikaci pro ranč jsou zákazníci, média, názorový 

vůdci, orgány veřejné správy a zájmové skupiny. V práci je doporučeno jak s těmito 

skupinami komunikovat a které nástroje k tomu vyuţít.  
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