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1 Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Marketing a management vybraného 

lyţařského a snowboardového střediska. Toto středisko se nazývá Javorový Vrch a nachází se 

v oblasti Těšínských Beskyd. Vybrala jsem si ho, protoţe mám k tomuto místu osobní vztah  

a jiţ od mládí se věnuji snowboardingu. 

 

Lyţování a snowboarding patří v současné době mezi velmi oblíbené a rozšířené zimní 

sporty. Jejich stále se zvyšující popularita přispívá ke vzniku nových zimních středisek, která 

se snaţí svým návštěvníkům nabídnout široké spektrum kvalitních sluţeb. Lyţařská střediska 

a areály - moţná vás to překvapí, ale kdyţ sečteme všechny v České republice, dojdeme k 

číslu přesahujícímu jeden tisíc (včetně menších samostatných vleků). I přesto, ţe jedním ze 

zakladatelů alpského lyţování je vlastně Čech Matěj Ţďárský, narozen 24. února 1856 

v Koţichovicích na Českomoravské vrchovině, tak se alpským zemím jako jsou například 

Francie, Itálie a Rakousko v tomto „průmyslu“ nemůţeme rovnat. Ale i u nás najdou 

milovníci těchto zimních sportů přesně to, co od vybraného zimního střediska očekávají. To 

by jim mělo nabídnout co nejlepší sluţby, které by uspokojily jejich nároky a očekávání, aby 

se do nich pravidelně rádi vraceli. Pro lyţařská a snowboardová střediska je tedy velmi 

důleţité, znát přání a potřeby svých zákazníků, chtějí-li být na trhu úspěšnější neţ 

konkurence. 

 

Cílem mé bakalářské práce je na základě získaných informací analyzovat práci 

marketingu a managementu Střediska zimních sportů Javorový Vrch.  

 

V teoretické části své práce popisuji problematiku marketingu a managementu a jejich 

aplikaci v odvětví sportu. Ve vlastní praktické části jsem pro získání potřebných informací 

pouţila metodu rozhovoru s manaţerem střediska a dále SWOT analýzy. Ta slouţí k analýze 

a hodnocení současného stavu střediska (vnitřní prostředí) a současné situace v okolí střediska 

(vnější prostředí). Měla by odhalit nedostatky v nabídce sluţeb a poskytnout informace k 

návrhům a doporučením pro další rozvoj střediska do budoucna. Následně jsem vyuţila 

nástrojů marketingového mixu a poté metody dotazníku pro návštěvníky střediska za účelem 

marketingového výzkumu. 
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2 Vymezení klíčových pojmů 

 

2.1 Vymezení vybraných pojmů z oblasti marketingu 

 

2.1.1 Marketing 

 

Pojem marketing, stejně jako management je v současnosti velmi pouţívaný, jedná se 

o moderní pojem, jehoţ význam bývá velmi často špatně vymezen, je to proto, ţe existuje 

několik definic. Jde především o souhrn činností podniku, které mají vést k uspokojování jak 

zákazníků, tak i organizací. Laicky by se dalo říct, ţe marketing je všude kolem nás. 

 

Definic marketingu existuje celá škála, k nejvýstiţnějším a také k nejznámějším z nich 

patří tyto: 

Z hlediska celospolečenského je podle P. Kotlera (2004, str. 230) „marketing 

sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují anebo 

po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za 

peníze.“ Nejpouţívanější je následující definice, která byla schválena v roce 1985 Americkou 

marketingovou asociací. „Marketing je procesem plánování provádění koncepce, tvorby cen, 

propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle 

jednotlivce a organizací,“ tvrdí P. Kotler (2004, str. 236). 

Základem marketingových aktivit je tedy směna neboli také proces, jehoţ pomocí lidé 

získávají to, co potřebují, ale také to, po čem touţí, za určitou protihodnotu. Tou mohou být 

buď peníze nebo kterýkoliv jiný konkrétní produkt či sluţba. [13] 

 

Pojetí marketingu existuje dvojí a to koncepční pojetí marketingu a funkční pojetí 

marketingu. 

„Koncepční pojetí marketingu zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje strategické 

cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení a hlavní zásady jednání podniku. 

Funkční pojetí marketingu vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje v jednotném 

komplexu slouží globálním cílům podniku, tvoří jeho marketingové řízení,“ jak říká I. 

Durdová (2009, str. 5). [4] 
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2.1.1.1 Úkoly a cíle marketingu 

 

Základní otázky, které marketing řeší, jsou: co, jak a pro koho vyrábět anebo svou 

sluţbu provádět. Aby byl marketing úspěšný, musí začít zjištěním potřeb a poţadavků 

zákazníka. [4] 

 

Hlavní cíle marketingu 

 Maximalizace spotřeby – marketing by měl stimulovat maximální spotřebu, která 

vychází z maximalizace produkce, jeţ by měla přinést maximální zaměstnanost.  

 Maximalizace spotřebitelského uspokojení – velmi důleţitý prvek, který je 

důleţitější neţ spotřeba, ale měření spotřebitelského uspokojení je velmi obtíţné. 

 Maximalizace výběru – maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

moţnost výběru spotřebitele, tzn. nalézt právě ten produkt, který uspokojí představy 

a potřeby spotřebitele.  

 Maximalizace kvality ţivota – zde je myšlena kvantita a kvalita produkce, dále 

dosaţitelnost produktů a jejich přijatelná cena, ale také kvalita ţivotního prostředí a 

kulturního ţivota. [4] 

 

2.1.2 Sportovní marketing 

 

Při definování pojmu sportovní marketing musíme vycházet z obecné definice 

marketingu a současně zároveň objasnit jeho sloţky, marketing a sport. Podle I. Durdové 

(2002, str. 6) „Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím strukturalizovat 

nabídku sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu 

systém nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout.“ [2] 

 

2.1.3 Marketingový mix 

 

Hlavní podstatou marketingového mixu jsou 4 nástroje neboli 4P (product, price, 

place, promotion). Správný výběr prvků marketingového mixu je důleţitý pro zajištění 

souladu mezi nabídkou sluţeb a trţní poptávkou. Nejznámější a také nejpouţívanější je 

členění od E. J. McCarthyho. 
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Nástroje marketingového mixu 

 

 Produkt (product) – zahrnuje jak fyzický produkt (nápoj), tak sluţbu (lekce 

lyţování). Rozhoduje se o vzhledu, kvalitě, značce, stylu, názvu a mnoha dalších 

faktorech, které mohou daný produkt charakterizovat. Základem je, co nejblíţe 

přizpůsobit výrobek zákazníkovi.  

 Cena (price) – další neméně důleţitý nástroj, který rozhoduje o zákaznících, musí 

být stanovena tak, aby přinášela podniku zisk, ale aby byla co nejpřijatelnější pro 

zákazníka. Cena je hlavním nástrojem konkurence. 

 Místo (place) – místem prodeje neboli distribuce se rozumí to, jak bude produkt nebo 

sluţba na trhu poskytována (je moţné i pomocí médií – internet, televize, rádio, aj.). 

Mezi distribuční cesty patří velkoobchod, maloobchod, zprostředkovatelé, 

skladování, ale i zásobování. 

 Propagace (promotion) – propagace neboli marketingová komunikace slouţí 

k informování a propagaci daného produktu nebo sluţby na veřejnosti. Stimulují 

zákazníky ke koupi aţ po budování důvěry a dobrých vztahů. Nástroji marketingové 

komunikace jsou: osobní prodej, sponzoring, reklama, podpora prodeje, publicita a 

přímý marketing. [4] 

 

2.1.4 Marketingová komunikace se zákazníky 

Marketingová komunikace neboli propagace se provádí za účelem prodeje produktů či 

sluţeb potencionálním zákazníkům. Její hlavní funkcí je přesvědčit zákazníka ke koupi. [1] 

 

Osobní prodej 

 

Přímá forma komunikace, která je na rozdíl od reklamy zaměřena na určitý okruh 

zákazníků. Vyuţívá se formy osobní komunikace mezi zaměstnancem firmy a kupujícím, kde 

hlavním cílem je nejen prodej produktu či sluţby, ale také vybudování dobrých vztahů se 

zákazníky. [13] 
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Sponzoring 

 

Podpora sponzorovaného, který získá určitý finanční obnos, také se můţe jednat o 

materiální a nemateriální prostředky od sponzora, kterému se sponzorovaný zavazuje k plnění 

protisluţby. Sponzorovaný vyuţívá poskytnutých prostředků nebo sluţeb od sponzora 

k plnění svých cílů. Sponzoring je úzce spojen s reklamou. Formy sponzoringu ve sportu jsou 

např. ubytovací sluţby, doprava, sportovní vybavení, ale také různé materiální věci. [4] 

 

Reklama 

 

Hlavním úkolem reklamy je přesvědčení zákazníka ke koupi produktu či sluţby. Jedná 

se o placenou formu prezentace nebo propagace produktů nebo sluţeb prostřednictvím 

komunikačních médií, která jsou např. internet, televize, tisk, rozhlas, rádio, billboardy, 

propagační materiály atd. [4] 

 

Podpora prodeje 

 

Obvykle se jedná o krátkodobý proces, který má za úkol vyzdvihnout produkt nebo 

sluţbu a následně přesvědčit zákazníka ke koupi. Většinou se jedná o slevy na určitý produkt 

či sluţby, bonusy stálým zákazníkům, předváděcí akce, volné vstupy určitým klientům atd. 

[4] 

 

Publicita 

 

Publicita neboli public relations (PR) jsou techniky a nástroje, pomocí nichţ instituce 

nebo firma buduje a udrţuje vztahy se svým okolím a s veřejností. Jedná se o dlouhodobou 

cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a 

zároveň získat zpětnou vazbu a další informaci od veřejnosti. Velmi důleţitým aspektem PR 

je obousměrnost komunikace. Práce s veřejností je rozdělena na vnější prostředí (zákazníci, 

dodavatelé – subjekty mimo organizaci) a prostředí vnitřní (zaměstnanci organizace). [13] 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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Přímý marketing 

 

Přesné zaměření cílové skupiny nabízí produkty nebo sluţby. Velkou výhodou je zde 

rychlá zpětná vazba, díky které má moţnost kontroly a regulování trhu. Nejčastějšími 

prostředky jsou nabídky katalogů, přímý prodej, rozesílání letáčků, vyuţití elektronických 

médií, např. e-mail. [4] 

 

2.1.5 Sluţba 

 

Sluţba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou jedna strana nabízí druhé, je 

nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce můţe, ale nemusí být spojena s fyzickým 

produktem. [10] 

 

Podle L. Janečkové a M. Vaštíkové (2001, str. 13) jsou „služby samostatně 

identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí 

být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby.“ [6] 

 

Nabídku sluţeb můţeme rozčlenit do čtyř kategorií podle hmatatelných a 

nehmatatelných prvků: 

 pouze hmotné zboţí – výrobky, které nejsou doprovázeny ţádnými dalšími 

sluţbami, 

 hmotné zboţí s doprovodnými sluţbami – je spojeno s prodejem technologicky 

náročnějších výrobků, často závisí na kvalitě souvisejících sluţeb, 

 sluţba doprovázena drobnými výrobky – hlavním produktem je sluţba, kterou 

doprovází podpůrné zboţí, 

 pouze čistá sluţba – k těmto sluţbám můţeme zařadit např. práci právníků nebo 

konzultantů. [8] 

 

V současné době je jedním z nejdůleţitějších faktorů kvalita nabízené sluţby. 

Zákazníci jsou stále náročnější a jejich poţadavky se čím dál víc stupňují. Rozhodujícím 

kritériem při výběru sluţby je různorodost nabídky, se kterou souvisí především konkurence. 

Hodnota poskytované sluţby zákazníkovi se řadí podle celkového uţitku, který mu nabízený 

produkt přinese. [8] 
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Nabídky jednotlivých organizací, které poskytují sluţby, můţeme rozdělit takto: 

 základní sluţba – nejhlavnější důvod, proč se zákazník rozhodl ke koupi této sluţby, 

 doplňková (periferní) sluţba – hlavní oblast v různorodosti nabídky přidáním určité 

hodnoty, kterou zákazník očekává, 

 globální sluţba – můţeme ji označit jako souhrn, který tvoří základní sluţby a 

periferní sluţby utvářející výslednou nabídku. [6] 

 

Jestliţe si chtějí poskytovatelé sluţeb udrţet výhodu oproti své konkurenci, musí při 

návrhu svých marketingových plánů vzít v úvahu velkou škálu jedinečných charakteristik 

sluţeb. [8] 

 

2.1.5.1 Povaha a charakteristické vlastnosti sluţeb 

 

Sluţba představuje činnosti, které jsou ve většině případů nehmotného charakteru. 

Nejdůleţitějším cílem poskytování sluţeb je uspokojení specifických poţadavků zákazníků, 

kteří mají vlastní názory na poskytovanou sluţbu. [13] 

 

Společnosti by měly při přípravě svých marketingových záměrů vycházet především 

z pěti charakteristik sluţeb, které mají dopad na jejich marketingové aktivity. Snahou vedení 

organizací je odlišit prostřednictvím marketingové komunikace nabídku svých sluţeb od 

konkurence, vytvořit u potenciálních zákazníků povědomí o nabízené sluţbě, sdělit výhody 

svých nabízených sluţeb a přesvědčit zákazníky ke koupi sluţby. K charakteristickým 

vlastnostem sluţeb patří: [6] 

 

 Nehmotnost – spotřebitelům se sluţba velmi obtíţně hodnotí a porovnává 

s konkurenční nabídkou, úkolem poskytovatelů je dodat sluţbám tzv. „hmotný 

charakter“ a zajištění dobrého jména a kvalitní značky společnosti, který danou sluţbu 

nabízí. 

 Neoddělitelnost – sluţba je produkována v přítomnosti zákazníka, tzn., ţe zákazník je 

neoddělitelnou částí produkce sluţby. Zákazník a poskytovatel se musí setkat na 

určitém místě, většinou musí zákazník dojít k poskytovateli. Jak zákazník, tak i 

poskytovatel mají vliv na celkovou kvalitu poskytovaných sluţeb.  
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 Proměnlivost – poskytování sluţeb se účastní zákazníci a poskytovatelé, příčina 

proměnlivosti je to, ţe zákazník nemusí vţdy obdrţet stejnou kvalitu sluţeb. Při 

výběru sluţeb se musí zákazník podřídit pravidlům pro jejich poskytnutí. 

 Pomíjivost – sluţby jsou buď vyuţity, nebo ztraceny. Sluţby nemůţeme skladovat, 

vystavovat, balit nebo vracet, to ale neznamená, ţe se sluţby nedají reklamovat. 

Reklamace je obtíţnější neţ u produktů a také ji nelze provést u všech druhů sluţeb. 

 Nemoţnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí určité sluţby, 

zákazník při nákupu sluţby získá přístup ke sluţbě nebo moţnost sluţbu vyuţít. [6]  

 

2.1.6 Marketingová analýza  

 

Marketingová analýza slouţí k odhalení základních chyb, ty jsou nejčastější příčinou 

neuspokojivého výsledku prodeje zboţí či nabídky sluţeb. Tato analýza pomáhá především 

v manaţerském operativním rozhodování. Slouţí jako základ, který nám umoţní dohlédnout a 

zváţit dopady některých plánovaných kroků nebo rozhodnutí. Mezi marketingové analytické 

nástroje řadíme např. analýzu SWOT. [14] 

 

2.1.6.1 SWOT analýza  

 

SWOT analýza umoţňuje posoudit současné postavení společnosti a identifikovat tak 

potencionální příleţitosti a hrozby. Tato metoda je nazvána podle počátečních písmen těchto 

anglických slov: S – strenghts (síly, silné stránky), W – weaknesses (slabosti, slabé stránky), 

O – opportunities (příleţitosti), T – threats (hrozby, ohroţení). Hodnotí a rozebírá současný 

stav společnosti (vnitřní neboli interní prostředí) a současnou situaci okolí firmy (vnější 

neboli externí prostředí). [6] 

 

Analýza vnitřního prostředí 

 

Tato analýza se zabývá situací uvnitř podniku, hodnotí silné a slabé stránky 

v jednotlivých sektorech společnosti. Zkoumá vlastnosti, které mohou společnost vyzdvihnout 

nebo naopak potopit. Společnosti posuzují především úroveň marketingu, finanční a 

organizační strukturu. [8] 
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Analýza vnějšího prostředí 

 

Vnější marketingové prostředí tvoří vše, co je okolo společnosti. Zde analýza rozebírá 

příleţitosti a hrozby společnosti. Jedná se o síly, které danou společnost určitým způsobem 

ovlivňují. Toto prostředí můţeme rozdělit také na mikroprostředí a makroprostředí. 

K mikroprostředí, kde hlavním cílem kaţdé společnosti je uspokojení potřeb 

zákazníků za účelem vytváření zisku, patří také dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, 

konkurence a veřejnost. 

Makroprostředí se vyznačuje především šesti silami. Sem zařazujeme prostředí 

demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní. [8] 

 

2.2 Vymezení vybraných pojmů z oblasti managementu 

 

Tato část je zaměřena na charakteristiku pojmů management, sportovní management, 

manaţer a manaţerské funkce, role a dovednosti.  

 

2.2.1 Management 

 

V současné odborné literatuře můţeme najít mnoho slovních vysvětlení a také definic 

tohoto pojmu. Slovo management je přejato z angličtiny a jeho obecnému významu 

odpovídají v českém jazyce především tyto překlady – řízení, vedení, správa. V angličtině se 

také často setkáváme s pojmem manage, coţ v češtině znamená vést nebo řídit. [9] 

Management je procesem systematického provádění všech manaţerských funkcí a 

především také efektivního vyuţití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosaţení cílů 

podniku. [9] 

 

Výklad managementu je do jisté míry obtíţný, obecně jej rozdělujeme do tří skupin, 

kde klademe důraz na následující definice: 

 Vedení lidí - management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce 

jiných. Management je procesem, kde jednotlivci pracují společně ve skupinách a 

efektivně uskutečňují zvolené cíle. [7] 



17 

 

 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky - management jsou 

typické činnosti, které manaţer vykonává. Těmito činnostmi jsou rozhodování, 

plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování, koordinace, motivace, …). [9] 

 Předmět studia a jeho účel - management jako soubor přístupů, doporučení, 

metod a zkušeností, které vedoucí pracovníci (manaţeři) uţívají ke zvládnutí 

specifických činností, které směřují k dosaţení cílů organizace. [11] 

 

2.2.2 Sportovní management 

 

Jedním z podoborů managementu je sportovní management. „Sportovní management 

lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, 

tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované 

chování. Jedná se zde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či 

provozování placených služeb“ (E. Čáslavová, str. 28). [1] 

 

2.2.3 Manaţer 

 

V. Lednický (2000, str. 7) tvrdí, ţe: „Manažer je především profese a její nositel je 

zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky s využitím kolektivu 

spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí části na stanovení cílů a jejich 

zajištění.“ [9] 

Manaţeři jsou osoby, které vedou, řídí a starají se o práci zaměstnanců. Zajišťují jejich 

efektivní kontrolu, prostřednictvím motivace mají vliv na podřízené k plnění jejich vlastních 

vůlí, dále také hledají cesty ke spolupráci s ostatními. Manaţeři musí mít hlavně dostatečné 

znalosti a dovednosti. [12] 

Na manaţera jsou často kladeny značné poţadavky a nároky, proto je třeba, aby 

ideální manaţer měl několik vrozených a získaných vlastností. [2] 

Mezi vrozené vlastnosti můţeme zařadit potřebu řízení, moci, schopnosti organizovat, 

ale také schopnosti vcítit se do pocitů spolupracovníků, neméně důleţitý je temperament a 

inteligence. Mezi získané vlastnosti poté patří především odborné znalosti, dovednosti získané 

praxí, sociálně – psychologické znalosti, ale také dobrá duševní a tělesná kondice. [2] 
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2.2.3.1 Manaţerské funkce 

 

Manaţerské funkce jsou náplní práce kaţdého manaţera. Plnění těchto funkcí by mělo 

vést k dosahování předem stanovených cílů. 

Při výkonu řídících funkcí by měl manaţer dbát následujících poţadavků, které 

vyplývají z tzv. „analýzy 4E“. 

 Účelnost (effectiveness) – dělat věci správně, 

 Účinnost (effeciency) – provádět věci správným způsobem, 

 Hospodárnost (economy) – dělat věci při minimálních nákladech, 

 Odpovědnost (equity) – dělat věci spravedlivě a podle práv. [9] 

 

Specifické manaţerské funkce podle Američanů Koontze a Weihricha jsou: 

 Plánování (plainning) – informační proces, který zahrnuje výběr úkolů, činností a 

postupů nutných k dosaţení stanovených cílů. 

 Organizování (organizing) – časoprostorové uspořádání rolí lidí, kteří mají při 

realizaci plánu zajistit potřebné činnosti a vazby, dále vymezit pravomoci a 

zodpovědnosti a také vytvářet formální organizační strukturu. 

 Výběr a rozmístění pracovníků (staffing) – důraz je kladen především na profesní a 

kvalifikační předpoklady spolupracovníků (jejich znalosti, dovednosti a schopnosti) a 

také na jejich přerozdělování a rozmisťování. 

 Kontrola (controlling) – informační procesy pro zhodnocení kvality nebo kvantity 

průběţných nebo konečných výsledků manaţerských činností.  

 Vedení lidí (leading) – komunikační procesy mezi jednotlivci a kolektivy (vztahy – 

nadřízenost / podřízenost), kde je hlavním cílem zajistit efektivnost v plnění úkolů. 

Jsou známy tři základní styly vedení a to autokratický, demokratický a liberální. [2] 

 

 Autokratický styl, který je veden formou příkazů, existují sankce, motivace je 

zaloţena především na autoritě. Tento styl se vyuţívá hlavně u méně kvalifikovaných 

pracovníků. 

 U demokratického stylu je komunikace rozsáhlejší, motivace je zaloţena především na 

odměnách, spolupracovníci mají moţnost se vyjádřit a rozhodnout. 

 Liberální styl má mnoho nevýhod, je zde největší volnost spolupracovníků, vedoucí 

zde působí pouze jako reprezentant, který poskytuje rady a informace. [2] 
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Tyto manaţerské funkce se mohou vykonávat na třech úrovních: 

 Vrcholový management (top management) – hlavním úkolem je dlouhodobá 

strategie činností a také vykonávání ostatních manaţerských funkcí. Odpovídá za 

celkový výkon organizace. 

 Střední úroveň managementu (middle management) – má za úkol řídit operativní 

činnosti, odpovídá za činnost liniového managementu, uskutečňuje plány a strategické 

cíle vedení organizace tím, ţe koordinuje vykonávané úkoly se záměrem dosáhnout 

organizačních cílů. 

 Funkční management první linie (first-line management) – řízení především 

kaţdodenních činností organizace, dále vykonávají kontrolu, napravují chyby nebo 

také řeší problémy, které se vyskytují v provozu. [2] 

 

2.2.3.2 Manaţerské role 

 

Manaţerské role jsou takové činnosti, které by měl manaţer v rámci řídících funkcí 

vykonávat. Podle Mintzberga členíme role následovně: 

 Interpersonální – manaţer vystupuje jako představitel, vedoucí, či 

zprostředkovatel, 

 Informační – manaţer v roli mluvčího, monitora a distributora,  

 Rozhodovací – zde působí manaţer jako podnikatel, řešitel konfliktu, 

poskytovatel zdrojů, vyjednavač. [7] 

 

Tyto tři role jsou dále doplněny Chungem o skupinu role administrativní, která 

zahrnuje především ekonomické úkoly. Manaţera zde uvádíme jako administrátora, správce 

rozpočtu a kontrolora úkolů. [7] 

 

2.2.3.3 Manaţerské dovednosti 

 

Manaţerské dovednosti jsou velice důleţité pro vykonávání výše zmíněných funkcí. 

Rozdělujeme je do tří následujících skupin: 

 Lidské dovednosti – na jejich základech se vytváří pracovní prostředí, které by mělo 

být optimální pro zaměstnance, dále se jedná o schopnost vést a pracovat s lidmi. 
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 Koncepční dovednosti – znamenají schopnost vést danou skupinu, ale i řídit celou 

organizaci, ve které je stanovený jednotný společný cíl. 

 Technické dovednosti – důleţité především pro liniové manaţery, jsou to znalosti, 

pouţívání metod a postupů pro realizaci činností a procesů. [7] 

 

2.3 Moţnosti získávání finančních prostředků 

 

Pro existenci jakéhokoliv podniku jsou nezbytně důleţité finance. Aby člověk mohl 

začít podnikat, musí mít počáteční kapitál. V mnoha případech se nejedná o malou částku a 

málokdo takovou sumu vlastní. Existuje proto několik moţností, jak potřebné finanční zdroje 

získat. Finanční prostředky můţeme rozdělit na vlastní a cizí zdroje. Do cizích zdrojů spadají 

především bankovní a obchodní úvěry. Vklad podnikatelů, zisk a odpisy poté řadíme do 

zdrojů vlastních. Toto však nejsou jediné moţnosti, jak získat finance, mezi další patří: [2] 

 

 Dary – dobrovolný převod z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného bez 

následné protisluţby. 

 Sponzoring – získání finančních, materiálních či nemateriálních prostředků, za 

které se poţaduje protisluţba, např. propagace nebo reklama. 

 Reklama – jakákoliv placená forma propagace sluţby, výrobku, společnosti či 

značky. Jejím hlavním cílem je především zvýšení prodeje. 

 Prostředky z podnikatelské činnosti – nejpouţívanější způsob získávání 

finančních zdrojů. Finanční prostředky, které podnik získává na základě vlastní 

činnosti. 

 Dotace a granty – peněţní pomoc ze strany státu nebo územněsprávního 

celku. 

 Prostředky ze státního rozpočtu, z fondů Evropské unie, z rozpočtu kraje 

či obce 

 Úvěry – výpůjčka získaná od bank, můţe mít mnoho podob. [2] 
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2.3.1 Náklady a výnosy podniku 

 

Nezbytnou součást kaţdého podnikání tvoří náklady a výnosy podniku. V případě, ţe 

jsou výnosy větší, neţ náklady, je podnik v zisku, v opačném případě podnik prodělává. [5] 

 

Náklady podniku – hlavní sloţky při hospodaření podniku, peněţní vyjádření, které je dané 

spotřebou zboţí, prostředků či sluţeb, které jsou vynakládány na vyprodukované statky a 

sluţby. [5] 

 

Provozní náklady - jsou součástí výrobního procesu.  

 Materiální náklady (např. energie), 

 Náklady za služby (nájemné, opravy a údrţba zařízení), 

 Osobní náklady (příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, mzdové náklady), 

 Daně a poplatky (pojištění podnikatele, úrazové pojištění zaměstnanců, daň 

z nemovitosti aj.), 

 Odpisy.  

 

Finanční náklady – jsou součástí finančních operací.  

 Úhrada úroku, náklady peněţního styku, aj. 

 

Mimořádné náklady – jsou součástí neobvyklých situací.  

 Manka při inventurách, tvorba rezerv aj. 

 

Výnosy podniku – nejdůleţitější způsob získávání finančních prostředků. 

 

Provozní výnosy – výnosy, které podnik získá na základě hlavní činnosti. 

 Tržby (z prodeje výrobků, zboţí či sluţeb), 

 Výnosy ze změny stavů (přírůstek stavu zásob), 

 Výkony vytvořené vlastní činností (vlastní výroba zařízení), 

 Ostatní provozní výnosy (trţby z prodeje zásob, přijaté pokuty aj.). 

 

Finanční výnosy – jsou opět součástí finančních operací. 

 Úroky z vkladů. 
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Mimořádné výnosy – stejně jako mimořádné náklady jsou mimořádné výnosy součástí 

neobvyklých situací. 

 Náhrady škod, přebytky. [5] 
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3 Metody a techniky výzkumu 

 

V této části se zabývám metodami a technikami, které se nejčastěji pouţívají při 

výzkumech v oblasti sociologie tělesné kultury. Pro moji praktickou část jsem všech metod 

nevyuţila, vybrala jsem pouze ty, které povaţuji za přínosné pro moji bakalářskou práci a to 

techniky dotazníku a rozhovoru, proto tyto dvě techniky popíši podrobněji. 

 

Metody jsou tvořeny systémem stanovených pravidel a principů určujících třídy 

moţných systémů operací, které vedou od určitých výchozích podmínek k dosaţení 

stanovených cílů. Některé metody se dají pouţít víceúčelově, tzn. pro více vědních oborů, jiné 

pouze pro jeden z nich.  

V kaţdé metodě se pouţívají různé sociologické techniky. Při uplatňování 

sociologických metod jsou pracovními nástroji, s jejichţ pomocí jsou shromaţďovány 

materiály, a tím jsou zjišťována data, která jsou potřeba pro interpretaci.  

Informace jsou dostupné mnoha způsoby, mezi nejběţnější patří např. pozorování 

prostředí, přečtení knihy, novin, časopisu, odkazu na internetu, poslech ukázky v televizi, 

apod.  

Interpretací dat, která jsme získali sociologickým výzkumem, je zpracování materiálu, 

nejčastěji k tomu pouţíváme výpočetní techniky. Technika znamená způsob, kterým bylo 

daných dat dosaţeno. Na závěr získáme velké mnoţství grafů, tabulek a dalších údajů. [3] 

 

3.1 Metody sociologického výzkumu 

 

 Metoda dotazování – nejčastěji pouţívaná metoda, je zaloţena na ústním nebo 

písemném dotazování, to můţe být přímé nebo realizované na základě 

zprostředkovatele. K dotazování můţeme pouţít také internet či telefon. 

 Metoda terénního výzkumu – informace získané v terénu, kde terénem máme na 

mysli skupinu či respondenty, 

 Metoda statistická – vyuţíváme ji na základě matematické statistiky, je moţno 

zkoumat celou populaci nebo jen její část, 

 Metoda historická – zkoumá jevy, které jiţ prošly určitou historií, určitým vývojem, 
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 Metoda experimentální – pozorujeme chování subjektů či vztahů mezi nimi za uměle 

vytvořených podmínek, provedení je velice sloţité a vyţaduje mnoho zkušeností. 

Experiment probíhá v terénu, v laboratoři nebo na vybraném pracovišti. 

 Metoda sociometrická – měří se mezilidské vztahy a vazby v malé sociální skupině, 

 Metoda typologická (srovnávací) – porovnává se určitý typ jevů podle znaků a 

následně se srovnávají tyto typy mezi sebou, 

 Metoda introspektivní (sebepozorovací) – zkoumá osobní vnitřní proţitky nebo 

procesy, opírá se o vlastní zkušenosti a znalosti, 

 Metoda monografická, případová (kausální) – výzkum pouze jednoho jevu, jedné 

studie, tento jev je zkoumán velice podrobně a všestranně, poté se zobecňuje, 

 Metoda komparace – porovnává dva či více zkoumaných objektů, 

 Metoda analytická – rozebírá zkoumaný celek. [3] 

 

3.2 Techniky sociologického výzkumu 

 

Dotazník – dotazníkové šetření jako technika metody dotazování, jedna z nejrozšířenějších 

technik sociologického výzkumu. Dotazník je obvykle spojen s matematicko-statistickou 

metodou. Kaţdá otázka dotazníku směřuje k cíli práce. [3] 

 

Výhody: relativně levný; postihuje velký počet respondentů; minimálně náročný na počet 

výzkumných pracovníků; moţnost na rozmyšlení odpovědi respondentům; poměrně 

nenáročný na čas, jak v provádění, vyplňování, tak při zpracování výsledků. 

 

Nevýhody: neosobní; moţnost nepochopení poloţené otázky; nezájem, nechuť zúčastnit se 

výzkumu; omezenost při výběru odpovědí, především u uzavřených otázek – omezeno 

výčtem odpovědí dle nabídky. [3] 

 

V dotazníku by měl být jasně vytyčen problém, otázky musí být poloţeny správně a účelně, 

tzn., ţe kaţdá otázka by měla vyplynout z určité hypotézy a měla by slouţit ke splnění cílů 

výzkumu. [13] 

Typy otázek: 

 Otevřené (volné) otázky – není nabízená ţádná varianta odpovědi, respondent se 

volně se vyjadřuje k problému, a to je velká nevýhoda právě při jejich zpracovávání. 
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 Uzavřené otázky – jsou nabízeny varianty odpovědí, respondent musí určitou z nich 

vybrat, zde je náročná především příprava odpovědí, ty by měly pokrýt celou škálu 

moţností. [13] 

 

Po sestavení dotazníku je velmi důleţité provést tzv. pretest, coţ znamená, ţe si dotazník 

ověřím na menším vzorku respondentů (25 - 30), jedná se prvotní verzi, po pretestu 

můţeme dotazník ještě dále upravovat. [3] 

 

Rozhovor (interview) – probíhá mezi tazatelem a respondentem, kde jeho cílem je získat 

potřebné informace k pochopení určité problémové oblasti. Při rozhovoru můţeme pouţít 

technické pomůcky, jako jsou např. magnetofon nebo diktafon, které poskytují nejpřesnější 

záznam rozhovoru. Informace lze dobře zaznamenat i bez těchto technických pomůcek a to 

tím, ţe si předem připravíme formulář pro záznam odpovědí. [3] 

 

Typy rozhovorů: 

 Standardizovaný (formalizovaný, kategorický) rozhovor – postupujeme podle 

přesně připraveného textu neboli formuláře, tento typ se velmi blíţí dotazníku, protoţe 

výzkumník předčítá respondentovi otázky a ten na ně odpovídá. 

 Nestandardizovaný (volný) rozhovor – tento rozhovor se značně přibliţuje běţnému 

rozhovoru, také musí být dobře připraven předem, vede k bezprostřednímu projevu 

respondenta. 

 Polostandardizovaný rozhovor – nesoucí prvky volného i formalizovaného 

rozhovoru. 

 Rozhovor zjevný – výzkumník otevřeně sdělí respondentovi cíl své návštěvy, poţádá 

o jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky, poté zaznamenává odpovědi. 

 Rozhovor skrytý – u tohoto typu rozhovoru se vylučuje jakéhokoliv přímého 

zaznamenávání odpovědí a respondentovi není znám skutečný cíl rozhovoru. 

 Rozhovor individuální – výzkumník vede rozhovor s jednou osobou, dále ho 

můţeme rozdělit na rozhovor měkký, tvrdý a neutrální. 

 Rozhovor skupinový – rozhovor, který je prováděn najednou s více osobami, 

většinou s 6 -10-ti člennými skupinami. [3] 
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4 Vlastní výzkumná šetření ve vybraném lyţařském a 

snowboardovém středisku 

 

4.1 Popis střediska 

 

Javorový Vrch je turisticky nejvyhledávanějším a dopravně nejdostupnějším vrcholem 

na Třinecku. Lyţařský areál Javorový Vrch najdeme v Těšínských Beskydech u města Třinec. 

Lákadlem jsou především nádherné výhledy na Beskydy  a za příznivých klimatických 

podmínek i na Tatry. Javorový Vrch je také známým centrem paraglidingu a závěsného létání. 

Nejvíce ho ovšem vyhledávají vyznavači zimních sportů, pro které jsou připraveny tři vleky a 

stejný počet sjezdových tratí, které se strojově upravují a zasněţují. Hřebenové stezky je 

moţno vyuţívat v zimním období pro turistiku na běţkách a v letním období pro pěší turistiku 

i pro cykloturistiku. Mezi nejvyhledávanější cíle patří hřebenovky Ostrý, Slavíč, Kamenitý, 

Bystrý, Velký Lipový, Morávka, Řeka a Horní Lomná. V areálu je dostatek ubytovacích 

kapacit a pestré moţnosti aktivního odpočinku. 

 

4.1.1 Historie společnosti 

 

Společnost ALVI PRO s.r.o., která provozuje lyţařské středisko Javorový Vrch u 

Třince, byla zaloţena v roce 2000 fyzickou osobou panem Ing. Viktorem Pavlíkem, který byl 

vybrán zástupci městské rady města Třinec v konkurzním řízení z 8 kandidátů. Vybrán byl 

díky svému podnikatelskému záměru, provoz a rekonstrukce horské chaty a lyţařských vleků, 

ve kterém jako jediný dokázal skloubit chod lyţařských vleků s vedením horské chaty, 

pohostinstvím a ubytováním zákazníků. 

Při zahájení samotného provozu se pan Pavlík potýkal s různými obtíţemi, především 

však s nutností investovat do obnovy zastaralého vybavení chaty a lyţařského areálu, které 

bylo při převzetí od města Třinec v katastrofálním stavu. V současné době se snaţí do 

střediska přitáhnout co nejvíce turistů pomocí rekonstrukce celého areálu, pořádáním 

skialpinistických závodů a také pořádáním zimních a letních sportovních kurzů, které jsou 

určeny pro základní a střední školy, v létě pak nabídkou lanového centra nebo Třinecké školy 

létání, která se zabývá výcvikem paraglidingu. 
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4.2 Rozhovor s manaţerem střediska 

 

Ve své práci jsem pouţila polostandardizovaný rozhovor, který má daný řád, ale také 

se zde respondent můţe volně vyjádřit. Nebylo pouţito ţádného záznamového zařízení.  

Rozhovor jsem provedla s provozovatelem střediska Ing. Viktorem Pavlíkem, 

jednatelem firmy ALVI PRO s.r.o., která má středisko v pronájmu. 

 

1. Kolik je vám let? 

 

37 let. 

 

2. Jaké je vaše vzdělání? 

 

Vysokoškolské, VŠB – TU Ostrava, Metalurgie a materiálové inţenýrství, Obor 

hutnictví. 

 

3. Jak dlouho působíte jako manažer (provozovatel) tohoto střediska a jak jste se k této 

práci dostal? 

 

Jako provozovatel působím od roku 2000, před jedenácti lety jsme se spolu s mým 

kolegou přihlásili do výběrového řízení, které vypsalo město Třinec, jeţ je vlastníkem 

chaty i ski areálu – a vyhráli jsme. Byla to velká odvaha, neměli jsme ţádné zkušenosti. 

V šestadvaceti letech jsme to však viděli jinak. Lákal nás především zdejší lyţařský areál. 

 

4. Dělal jste tento typ práce již v minulosti? 

 

Ne. 

 

5. Co je náplní vaší práce, zastáváte ještě jiné funkce, máte asistenty, kteří vám 

pomáhají? Pokud ano, v čem? 

 

Náplní mé práce je řízení a starání se o vše, co se střediskem souvisí, aby lidé, kteří 

k nám zavítají, byli spokojeni. Začátky byly těţké, musel jsem se naučit řídit nejen chod 

restaurace, ale i rolbu, obsluhovat sněţná děla, pracovat s lidmi. Je toho opravdu moc, od 
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neustálého vylepšování střediska, shánění dotací a grantů, přes pořádání a organizování 

nejrůznějších akcí ve ski areálu. 

 

Ve středisku máme kolem 10 – 15 zaměstnanců, podle toho, jaká je zrovna sezóna. 

V zimě potřebujeme především někoho u vleků a při přípravě zasněţování, v létě zase 

někoho, kdo bude obsluhovat lanové centrum.  

 

6. Je to vaše jediné zaměstnání nebo pracujete ještě jinde? Pokud ano, o co se jedná? 

 

Mám ještě firmu, která se zabývá stavitelstvím, výrobou, instalací a opravami 

strojů a působí také v oblasti zámečnictví. 

 

7. Jaký styl vedení ve své manažerské praxi uplatňujete? (autokratický, demokratický, 

liberální), jaké manažerské dovednosti by měl mít dobrý manažer? 

 

Kaţdý manaţer má svůj styl vedení a měl by ho přizpůsobit tomu, čeho chce svým 

vedením dosáhnout. Pro mě je důleţitá především komunikace mezi mnou a zaměstnanci 

a mezi nimi samotnými, ale samozřejmě je někdy důleţité zasáhnout. 

 

Je velmi těţké říct, jaký by měl být dobrý manaţer. Důleţité je umět prosadit své 

názory a mít dostatek nápadů, které umět poté zrealizovat, to ovšem záleţí na konkrétních 

situacích. Kaţdý manaţer by měl mít vytyčený nějaký cíl, za čím chce jít a čeho chce 

dosáhnout, důleţité je, aby byl vytrvalý. 

 

8. Myslíte si, že je důležité mít vystudovanou vysokou školu stejného oboru? 

Potřebujete k výkonu profese jazykové znalosti? 

 

Za dob mého studia obor Sportovní management nebyl, myslím si, ţe je dobré mít 

vystudovanou školu stejného oboru, ale neméně důleţité je mít určitý přehled v ostatních 

odvětvích. Zaleţí také na tom, jak se člověk dál vyvíjí a má zájem se učit nové věci.  

 

V dnešní době je důleţité a dalo by se říct i nezbytné, umět nějaký jazyk. Umím 

německy a trochu anglicky a k výkonu mé profese si s tímto vystačím. 
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9. Zabírá vám tato práce hodně času, vstupuje do vašeho osobního života? 

 

To určitě ano, někdy opravdu nevím, co dřív a nemám čas se ani pořádně vyspat. 

 

10. Naplňuje vás tato práce? 

 

Určitě mi tato práce hodně dala a měl jsem moţnost získat mnoho zkušeností. 

Hory mám rád, ale horal nejsem. Nedovedu si však představit, ţe bych zde neţil, tento 

kraj mi přirostl k srdci. 

 

11. Co se ve středisku za vašeho působení zlepšilo? 

 

Začínali jsme s jedním vlekem, dnes uţ jsou tady tři. I chata byla ve velmi špatném 

stavu a potřebovala značné investice. Lidí k nám zpočátku chodilo málo, museli jsme si 

vybudovat svou klientelu a přesvědčit je, ţe je u nás dobře. Podařilo se nám zvýšit 

návštěvnost o několik set procent. Dnes se tu během víkendu protočí tak tři čtyři tisíce 

návštěvníků včetně Poláků.  

 

12. Jaké máte se střediskem plány do budoucna, co byste chtěl zlepšit? V čem vidíte 

největší problémy s provozováním střediska? 

 

Chtěl bych tu vybudovat špičkové lyţařské středisko. Za těch jedenáct let jsme 

proinvestovali několik milionů korun. Nakoupili jsme za pět a půl milionu šest nových 

sněhových děl, turnikety, sněţný skútr i rolbu. Chtěli jsme lyţařům zvýšit komfort, vzali 

jsme si na to úvěr, ale prozatím jen počítáme ztráty a nevíme, z čeho zaplatíme, zimy uţ 

nejsou, co bývaly. 

 

Horské středisko Javorový Vrch má předpoklady k tomu, aby se stalo minimálně v 

rámci Moravskoslezského kraje velmi kvalitním lyţařským střediskem, a to především 

díky dostupnosti, počtem sjezdových tratí, zázemím a především moţnosti vybudování 

sjezdové tratě o délce asi 2 500 metrů, coţ nemá v Beskydech, Jeseníkách a blízkém okolí 

obdoby. 

Předpokladem pro vybudování a plné vyuţívání této sjezdové tratě, která v současné době 
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vlastně jiţ územně existuje, je vybudování nové lanové dráhy, která by splňovala dnešní 

vysoké nároky zákazníka na dostupnost, přepravní rychlost a komfort přepravy.  

Podle územního generelu cestovního ruchu Moravskoslezského kraje by nová čtyř-

sedačková lanovka o kapacitě 1 500 lidí za hodinu mohla vést novou trasou, která by 

končila přímo na vrcholu Malého Javorového. K tomu je však třeba ještě souhlas 

Chráněné krajinné oblasti Beskydy a dalších zainteresovaných subjektů. 

 

Stávající lanová dráha a její trasa zdaleka nesplňuje výše uvedené poţadavky trhu, 

a to především vinou nízké přepravní kapacity, zastaralosti technologie, nevhodným 

umístěním výstupní stanice asi 600 metrů pod vrcholem sjezdových tratí, nízkým 

komfortem přepravy a podobně. Z výše uvedených faktů vyplývá, ţe je nutné vyřešit 

otázku přepravy klientů od parkoviště do horského střediska Javorový Vrch aţ k vrcholům 

sjezdových tratí.  

Její stávající majitel, společnost Bytoslan, uţ lanovku nadále nehodlá provozovat a 

nabídl ji k odprodeji městu Třinec za osmnáct milionů korun. Poţadovaná cena však 

zastupitelům připadala příliš vysoká, proto na svém posledním zasedání tuto nabídku 

odmítli s tím, ţe lanová dráha postavená v roce 1957 nutně potřebuje zásadní 

rekonstrukci, která by byla finančně velmi náročná. 

 

13. Postihla středisko nějakým způsobem ekonomická krize, jak se odrazilo zvyšování 

cen energie na cenách vleků? (např. úbytek zákazníků) 

 

Myslím si, ţe příliš ne. Samozřejmě, ţe některé sluţby musely jít nahoru, ale s tím 

se potýká kaţdé středisko. 

 

Nejen naše středisko muselo zvednout ceny vleků, zvýšení ovšem nebylo nijak 

razantní, úbytek lyţařů jsme nezaregistrovali. 

 

14. Působí ve středisku v zimě lyžařské a snowboardové školy?  

 

Ano. Náš tým tvoří instruktoři lyţování a snowboardingu s licencí. 
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15. Co děláte pro zviditelnění střediska, organizoval jste například nějaké akce? 

Snaţím se na středisko všemoţnými způsoby upozornit. Na internetových 

stránkách kaţdý den aktualizujeme výšku sněhu a počasí. Upozorňujeme na budoucí akce, 

které proběhnou ve středisku, spolupracujeme také s rádiem HEY a Orion, ve kterém 

máme několikrát za zimu spoty o aktuálním dění ve ski areálu. 

 

Ano. Od roku 2005 organizujeme pravidelně kaţdou zimu na Javorovém Vrchu 

skialpinistické závody a běţecké závody po několika trasách rozdělených podle 

náročnosti, vše ovšem závisí na sněhové pokrývce. Od roku 2006 se můţou aktivní i 

rekreační sportovci přihlásit do závodu, který se nazývá Katusha, jedná se o závod štafet 

v outdorových disciplínách, které spočívají v běhu do vrchu, paraglidingu a MTB. 

 

16. Spolupracujete se sponzory? Pokud ano, jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se 

sponzory? 

 

Ano, se sponzory spolupracuji, ale je velice obtíţné je získat. Partnery si většinou 

sháním sám. Snaţím se oslovovat především lidi, kteří mají zájem o sport. Pro ski areál je 

samozřejmě důleţitá jakákoliv finanční, či jiná pomoc. 

 

17. Pomáhá vám s financováním střediska obec, město, kraj? Pokud ano, jak? Jaký je 

rozpočet střediska? Z čeho jsou největší příjmy a naopak výdaje? 

 

Od města máme v pronájmu (firma ALVI PRO s.r.o.) turistickou chatu Javorový 

jiţ jedenáctým rokem za 650 tis. Kč ročně. Nájemné máme stanoveno smlouvou, podle 

které můţeme poţádat město o vzájemný zápočet nákladů vzniklých při údrţbě 

spravovaných objektů a zařízení. Vzájemný zápočet musí odsouhlasit rada města. V praxi 

to vypadá tak, ţe investujeme do oprav a modernizace majetku města, čímţ ho 

zhodnocujeme. Část vzniklých nákladů se pak odečte formou zápočtu od nájemného.  

V roce 2005 investovalo město do turistické dominanty 619 tis. Kč. Nutná oprava 

čerpadel pro technické zasněţování přišla na 252 tis. Kč a terénní úpravy související 

s jímkou na vodu si vyţádaly 41 tis. Kč. V roce 2006 pak vloţilo město do oprav a 

investic na vrchu Javorový 339 tis. Kč.  



32 

 

Před více neţ deseti lety byl Javorový v dezolátním stavu. Bylo nutné do něj 

investovat, mimo jiné do rekonstrukce budov. Peníze, které tam plynou v současnosti, 

jsou spjaty s nezbytnou údrţbou. My jsme investovali do terénní úpravy sjezdovek, 

rekonstrukce vleků, sněţných děl, rolby, skútru a další techniky téměř 10 milionů korun. 

 

4.3 SWOT analýza 

 

Sestavení SWOT analýzy nebylo jednoduché, analýza byla sestavena po konzultaci 

s provozovatelem střediska, dalším důleţitým zdrojem pro její sestavení byly vyhotovené 

dotazníky, díky nimţ jsme dostali názory zákazníků. Na základě všech zjištěných informací 

jsem vyhodnotila silné a slabé stránky a také příleţitosti a hrozby ski areálu Javorový Vrch.  

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky 

1. konkurence schopné ceny 

2. komunikace s návštěvníky prostřednictvím sportovních akcí 

3. internetové stránky střediska 

4. dostatek parkovacích míst, hlídané a bezplatné parkoviště pod lanovou dráhou 

5. přijatelné ceny permanentek ve středisku 

6. lokalita (CHKO Beskydy) 

7. nabídka ski servisu, snowboardové a lyţařské školy 

8. zkušený personál 

9. umělé zasněţování 

10. velká kapacita restaurace a ubytování pro návštěvníky 

11. pravidelný ski bus v pátky a neděle z Ostravy, FM a Havířova 
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Slabé stránky 

1. špatná dostupnost 

2. parkovací místa na vrcholu kopce  

3. kvalita ubytování 

4. zastaralá lanová dráha 

5. kvalita úpravy sjezdových tratí 

6. chybí zde noční lyţování (v současné době jen pro lyţařské školy a ubytované hosty) 

7. stravování 

8. absence wellness sluţeb  

 

Příleţitosti 

1. moţnost dalšího rozšíření sluţeb (sauna, bazén, posilovna) 

2. neustálé oslovování nových sponzorů 

3. získávání dotací a grantů 

4. více sportovních akcí 

5. nová lanová dráha s větší kapacitou přepravovaných osob 

 

Hrozby 

1. přesycenost ski areálů na trhu 

2. starší sportovní zařízení 

3. lepší podmínky pro lyţování v jiných střediscích 

4. velká konkurence v oblasti nabídky sportovního vyţití 

5. nízký počet návštěvníků mimo období zimní sezóny 

6. klimatické podmínky - nízká fluktuace zákazníků v době nepříznivého počasí 
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4.4 Vyuţívané nástroje marketingového mixu 

 

4.4.1 Produkt 

 

Většina lyţařských areálů poskytuje návštěvníkům jak materiální produkty, tak 

především nemateriální produkty neboli sluţby. Sluţby, které nabízí Javorový Vrch, se dají 

rozdělit na sportovní (v zimním a letním období) a doplňkové. 

 

Nabídka sluţeb: 

 

Zimní sportovní sluţby 

 

 3 sjezdové tratě pro lyţaře a snowboardisty  

 lyţařská a snowboardová škola, instruktoři lyţování a snowboardingu s licencí 

 půjčovna lyţí, snowboardů, bobů, big footů a ski servis 

 lyţařské kurzy pro školy 

 běţecké trasy 

 skialpinismus 

 

Letní sportovní sluţby 

 

 lanové centrum 

 paraglidingová škola 

 turistika a cykloturistika 

 

Doplňkové sluţby 

 

 restaurace a ubytování 

 cyklo-servis 
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Zimní sportovní sluţby 

 

Sjezdové tratě 

 

Lyţařské středisko nabízí 3 sjezdové tratě o celkové délce 1,45 km. Pro začátečníky je 

k dispozici modrá trať, která je dlouhá 300 m, pro pokročilé, trať dlouhá 750 m a pro odváţné 

a dobré lyţaře je určen extrémně prudký svah délky 400 m. Ski areál Javorový nabízí 3 vleky 

typu Tatrapoma, kde jejich celková přepravní kapacita je 1700 osob za hodinu a lanovou 

dráhu v délce 1310 m s kapacitou 364 osob za hodinu, která vede nahoru pod modrou 300 m 

trať. Pokud není dostatek sněhu, jsou zde sněţná děla, která nedostatek sněhu napraví. 

Sjezdová trať s délkou 300 m je večer uměle osvětlena a kaţdý den pravidelně upravována 

rolbou značky Kesbohrer 300W. Pokud jsou výborné sněhové podmínky, můţete jezdit aţ 

pod lanovou dráhu, která vás vyveze opět nahoru. Provoz lanové dráhy je denně od 8:00 do 

16:00 hod (kaţdou celou hodinu), provoz vleků je zde denně od 8:30 do 16:00 hod, a večerní 

lyţování probíhá pouze pro lyţařské kurzy a pro ubytované hosty od 17:00 do 20:00 hod. 

 

Lyţařská a snowboardová škola, instruktoři 

Na Javorovém Vrchu můţete vyuţít profesionální školy lyţování a snowboardingu 

Sun ski & board school, která vám nabízí soukromou a skupinovou výuku lyţování, 

snowboardingu a carvingu pro úplné začátečníky i pokročilé od 4 do 99 let.  

Pro návštěvníky jsou zde připraveni instruktoři lyţování a snowboardingu s licencí, 

kteří vás moderními a zábavnými metodami lehce a rychle naučí sjíţdět jakýkoliv svah. 

Instruktoři jsou zde k dispozici denně od 9:00 do 17:00 hod. Díky spokojenosti s 

poskytovanými sluţebami této školy si je firma ALVI PRO s.r.o. kaţdoročně najímá. 

Půjčovna lyţí a snowboardů 

Další sluţbu, kterou můţete ve ski areálu vyuţít, je místní půjčovna. Jsou zde 

v nabídce jak kvalitní letošní vybavení, tak starší, ale kvalitní vybavení za dobré ceny. Můţete 

si zde zapůjčit např. snowboardy značky Heavy Tools s měkkým vázáním a pohodlnými 

měkkými botami, kvalitní nové carvingové lyţe značky Sporten, boty značky Salomon, Big 
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footy, běţky a příslušenství, ale také boby. Provozní doba půjčovny je denně od 9:00 do 17:00 

hod. 

Lyţařské kurzy 

Pro kurzy je k dispozici lyţařská chata (45 míst), ve které se nachází společenská 

místnost s krbem, televizí a videem a také turistická chata (50 míst). Chaty se nachází v těsné 

blízkosti horních stanic vleků a jsou od sebe vzdáleny 100 m. Lanová dráha bezpečně 

přepraví studenty, ale také jejich batohy a lyţe na horní stanici, kde je připravena sněţná 

rolba, která vyveze zavazadla k chatě vzdálené cca 500 m. Ve středisku je k dispozici stolní 

fotbal, pingpongový stůl a společenské hry. V případě zájmu je zde moţnost besedy se členy 

Horské sluţby, která má ve středisku stanici. Kurzy obvykle začínají v neděli odpoledne 

nástupem a končí v pátek odpoledne odjezdem. Pro ţáky jsou zde zdarma nabízeny sluţby 2 

profesionálních instruktorů lyţování snowboardingu a také jeden instruktor Skialpinismu. 

Dále nabízí středisko zdarma celému lyţařskému kurzu moţnost večerního lyţování ve 

vybraný den. Ţáci mohou také vyuţít sluţeb půjčovny lyţí a snowboardů se slevou. 

 

Běţecké trasy 

Pro ty, kteří zrovna nemilují sjezdové lyţování, nabízí Javorový Vrch upravované 

běţecké tratě. Celková délka běţeckých tratí je asi 55 km. Po běţeckých tratích máte moţnost 

dorazit na vrcholy Ostrý, Slavíč, Kamenitý, Bystrý, Velký Lipový, Morávku, Řeku nebo 

Horní Lomnou. Výškové profily jednotlivých běţeckých tratí a mapy můţete zhlédnout 

v přílohách. 

 

Skialpinismus 

Horské středisko Javorový Vrch a jeho okolí je často vyhledávaným místem lidí, kteří 

milují skialpinismus. Jsou zde ideální terény, které zde umoţňují absolvovat od jednoduchých 

tras pro začátečníky, kteří to chtějí pouze vyzkoušet, aţ po extrémní výšlapy, které jsou 

určeny především zkušeným skialpinistům. Na Javorovém Vrchu je jiţ 6. rokem pořádáno 

Mistrovství České republiky ve skialpinismu, které organizuje skialpinistický oddíl TJ TŢ 

Třinec, SK SKIALP BESKYDY, ALVI PRO s.r.o. a KSPORT. 
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Letní sportovní sluţby 

 
Lanové centrum 

Lanové centrum Javorový se nachází v prostředí bukového lesa, v nadmořské výšce 

téměř 950 m. n. m a je tak nejvýše poloţeným lanovým centrem v Beskydech. Lanové 

centrum zde bylo postaveno v roce 2007 a nabízí různorodé překáţky. Pocit beztíţe zaţijete 

na lanových sjezdech, kterých je zde pět, jejich délka je od 15 - ti do 40 - ti metrů. Vlastní 

lanové centrum tvoří jeden základní okruh o délce 280 metrů, přičemţ si sami volíte cestu 

podle druhů obtíţnosti překáţek. Pro nejmenší je zde dětská zóna, kde je připraveno několik 

nenáročných lanových překáţek, aby byla bezpečnost dětí maximální. U lanového centra je 

vţdy zkušený instruktor, který vám se vším pomůţe a poradí. 

 

Paraglidingová škola 

Javorový Vrch je v létě vyhlášeným místem především paraglidingu. Zdejší poloha, 

povětrnostní podmínky a moţnosti startovacích a přistávacích ploch vytvářejí vynikající 

podmínky pro tento sport. V horní části sjezdové tratě můţete shlédnout přípravy a starty 

paraglidistů, jejich manévrů a také máte moţnost se odhodlat k tandemovým letům. V 

horském středisku působí největší škola paraglidingu v České republice, která se nazývá 

Beskydská škola létání, tato škola pořádá několikrát do roka kurzy létání, jak pro začátečníky, 

tak pro pokročilé a zkušené letce. Více informací můţete najít na jejich internetových 

stránkách www.elspeedo.cz a www.chciletat.cz.  

 

Turistika a cykloturistika 

Javorový je ideálním místem pro turistiku a cykloturistiku. Je zde moţnost vyuţít 

lanovou dráhu, která vyváţí i kola, ta vás vyveze nahoru k počátku 300 m sjezdové tratě a 

poté můţete pokračovat po hřebenech či traverzových cestách Beskyd. Místa na těchto trasách 

vám nabízejí při jasném počasí malebné výhledy do údolí a hřebeny hor. Trasy jsou zde 

značeny a cyklostezky nejsou fyzicky náročné. V dosahu maximálně 10 – ti km se nachází 

chaty s nabídkou občerstvení. V dostatečném dosahu tras je také Horská sluţba, která sídlí 

přímo na Javorovém Vrchu, ta je k dispozici 24 hodin denně.  

http://www.elspeedo.cz/
http://www.chciletat.cz/
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Doporučená trasa je především Javorový – Ostrý, délka této trasy je asi 11 km a také 

trasa Javorový – Slavíč, která má kolem 10 – ti km. 

 

Doplňkové sluţby 

 

Restaurace a ubytování 

V horském středisku Javorový Vrch se nachází turistická a lyţařská chata, které 

dohromady poskytují 95 lůţek ve 2 - 8 lůţkových pokojích se společným sociálním 

zařízením. Chaty se nacházejí v bezprostřední blízkosti vleků. V Turistické chatě se nachází 

útulná nekuřácká restaurace a také je zde moţnost vyuţít pingpongový stůl, stolní fotbal nebo 

si zapůjčit společenskou hru. Chaty jsou vyuţívány pro individuální rekreaci, ale také pro 

oslavy, firemní večírky, školení, lyţařské a sportovní kurzy, školní výlety, maturitní večírky, 

soustředění atd. 

 

Cyklo-servis 

Jak uţ bylo řečeno, Javorový Vrch navštěvuje mnoho cyklistů, proto zde byl v roce 

2009 zřízen cyklo-servis, který cyklisté určitě velmi ocení. 

 

4.4.2 Cena 

 

Ceny sluţeb v areálu jsou sestavovány z informací získaných o průběhu poptávky, 

nákladech a také z cen ostatních konkurentů. Největším zdrojem financí jsou na Javorovém 

Vrchu především příjmy z provozu lyţařských vleků a lyţařských kurzů a také příjmy z 

restaurace a ubytování, kterého návštěvníci střediska vyuţívají velmi často. Ceníky vleků, 

lanové dráhy, půjčovny lyţí a snowboardů, lyţařské školy a ubytování jsou zobrazeny 

v přílohách. Je zde moţnost vyuţít pravidelného ski busu, který zajišťuje pro Javorový Vrch 
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cestovní kancelář MAXNER, s.r.o., cena za dopravu včetně skipasu 350,- Kč / dospělý, 250,- 

Kč / dítě do 12 let. 

 

4.4.3 Místo 

 

Středisko se nachází v CHKO Těšínských Beskyd ve výšce 968 m. n. m., asi 45 km od 

Ostravy, 30 km z Frýdku – Místku, 20 km z Českého Těšína, 30 km z Havířova a 10 km z 

Třince Je zde moţnost dorazit sem autem, dáte se směrem k městu Třinec, u kterého je obec 

Oldřichovice a v ní uţ vás šipky navedou k lanové dráze. Dalším spojením je zde vlak a 

autobus. Vlakem dorazíte do Třince, kde hned vedle vlakového nádraţí je umístěno i 

autobusové nádraţí, ze kterého vyjíţdí linka č. 12 a 14 směrem na Javorový Vrch. Tyto linky 

bohuţel nejezdí moc často, proto je dobré si cestování naplánovat jiţ doma u jízdních řádů. 

V zimě je zde moţnost vyuţít pravidelného ski busu od společnosti Maxner, která má 

s Javorovým Vrchem smlouvu. Ski bus jezdí kaţdý pátek a neděli z Hlučína, Ostravy Poruby 

VŠB, Ostravy DKMO, FM a Havířova. 

Na Javorový Vrch vede lanová dráha, která je v zimním období v provozu denně od 

8:00 do 16:00 hod a v letním období od 8:00 do 17:00 hod, tato dráha jezdí kaţdou celou 

hodinu. U dolní stanice lanové dráhy se nachází penzion s restaurací a také hlídané 

parkoviště, které je od roku 2009 bezplatné s kapacitou 150 aut. Velkým problémem je malá 

kapacita míst parkoviště nahoře u turistické restaurace, které je určeno pouze pro ubytované 

hosty, či zaměstnance. Na vrchol Javorového vede pouze jedna příjezdová (asfaltová) cesta, 

která se v zimě neudrţuje, proto se středisko často potýká s problémovým dovozem potravin a 

dalšího potřebného zboţí. Další lesní cesty jsou určeny pouze pro zaměstnance Lesní správy a 

Horskou sluţbu. 

V okolí můţete navštívit např. Ski areál Mosty u Jablunkova asi 15 km vzdálený, Ski 

areál Biocel Zlatník asi 15 km, Lyţařský areál Radegast - Visalaje asi 16 km, Plavecký bazén 

Třinec asi 4 km, Koupaliště Třinec asi 3,7 km, Ski areál Armáda asi 11 km, Sportovní 

středisko Palkovice asi 23 km, Koupaliště Sluníčko Ostravice asi 20 km, Rozhledna Velká 

Čantoryje asi 13 km, Vodní nádrţ Těrlicko asi 17 km. 

 

http://cs.tixik.com/ski-areal-mosty-u-jablunkova-2364002.htm
http://cs.tixik.com/ski-areal-biocel-zlatnik-2364054.htm
http://cs.tixik.com/ski-areal-biocel-zlatnik-2364054.htm
http://cs.tixik.com/lyzarsky-areal-radegast-visalaje-2364055.htm
http://cs.tixik.com/plavecky-bazen-trinec-2365547.htm
http://cs.tixik.com/plavecky-bazen-trinec-2365547.htm
http://cs.tixik.com/koupaliste-trinec-2365548.htm
http://cs.tixik.com/ski-areal-armada-2365799.htm
http://cs.tixik.com/sportovni-stredisko-palkovice-2366144.htm
http://cs.tixik.com/sportovni-stredisko-palkovice-2366144.htm
http://cs.tixik.com/koupaliste-slunicko-ostravice-2366181.htm
http://cs.tixik.com/rozhledna-velka-cantoryje-2367216.htm
http://cs.tixik.com/rozhledna-velka-cantoryje-2367216.htm
http://cs.tixik.com/vodni-nadrz-terlicko-2367405.htm
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4.4.4 Marketingová komunikace se zákazníky 

 

4.4.4.1 Osobní prodej 

 

Osobní prodej probíhá mezi zaměstnancem a kupujícím. Velký význam má to, jak se 

zaměstnanec k zákazníkovi chová. Na Javorovém Vrchu působí na zákazníky zejména 

zaměstnanci restaurace, zaměstnanci u vleků, ale také vedení. Na Javorovém Vrchu je 

zaměstnáno okolo 10 – 15 – ti zaměstnanců, většina z nich je zaměstnána pouze na základě 

dohody o provedení práce, je to dáno sezónností areálu. Spokojený zákazník zde hraje velmi 

významnou roli, proto jsou zde jen zkušení zaměstnanci, kteří mají několikaletou praxi. 

 

4.4.4.2 Sponzoring 

 

Jak jiţ bylo výše řečeno, sponzorství je zaloţeno na vztahu sluţby a protisluţby. 

Provozovatel střediska shání sponzory většinou přes osobní kontakty a také lidi, kteří mají 

vztah ke sportu. Vztahy s partnery jsou ošetřeny smlouvou o reklamní spolupráci. 

 

Hlavními partnery střediska jsou: město Třinec; Ski Morávka Sviňorky; Beskydská 

škola létání – El Speedo s.r.o.; Skiresort Beskydy; Skiareál Palkovice; KSPORT; CK Maxner 

s.r.o.; Hannah Czech a.s.; Respiro Utopia design s.r.o.; MORAVIA SPORT GROUP spol. s r. 

o.; Česká pojišťovna a.s.; ALPINE PRO, a.s.; Coprosys NeTron, s.r.o.; javor NET, Plzeňský 

Prazdroj, a.s.; Kofola a. s. 

 

Tito partneři poskytují Javorovému Vrchu především materiální prostředky. Česká 

pojišťovna a.s. kaţdoročně dodává jednotné zimní sportovní vybavení, jedná se např. o zimní 

bundy pro zaměstnance u vleků, firmy jako ALPINE PRO, a.s., Hannah Czech a.s. a K Sport 

dodávají sportovní oblečení (zde se jedná především o jednotné oblečení pro zaměstnance, 

kteří jej vyuţívají celoročně), Respiro Utopia design s.r.o. spolupracuje s Javorovým Vrchem 

nejčastěji na různých akcích, jako je např. KATUSHA. Firmy javor NET a Coprosys NeTron 

s.r.o. spravují internetové spojení na Javorovém Vrchu a firmy Prazdroj, a.s. a Kofola a.s. 

spolupracují jiţ několik let, jedná se o nápoje. 

http://www.prazdroj.cz/
http://www.prazdroj.cz/
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Jako protisluţbu nabízí Javorový Vrch sponzorům aktivity spojené se sportovní činností, 

celoroční permanentky a také levnější ubytování. Finanční prostředky jsou především od 

města Třinec. 

 

4.4.4.3 Reklama 

 

Provozovatel střediska vyuţívá na Javorovém Vrchu k marketingové komunikaci 

hlavně internetové stránky (www.javorovy-vrch.cz), které vznikly teprve v roce 2007 a jsou 

pravidelně spravovány administrátorem. Jsou velmi kvalitně zpracovány. Poskytují především 

informace, týkající se různých akcí, které v budoucnu proběhnou. Informují návštěvníky 

stránek o cenících všech sluţeb, které ski areál nabízí. Také je zde moţnost pohlédnout na dvě 

webkamery s reálným přenosem, jeţ ocení především lyţaři a snowboardisté v zimním 

období. Dále je zde kaţdodenně aktualizována sněhová pokrývka a informace o počasí.  

Další reklamou jsou billboardy, které jsou umístěny v blízkém okolí města Třinec. Co 

se týká tisku, jediným zastoupením jsou místní noviny „Třinecký zpravodaj“, ty vycházejí 

jednou měsíčně a průběţně informují čtenáře o všemoţných akcích a změnách na Javorovém 

Vrchu. Celý obsah Třineckého zpravodaje je také na internetových stránkách města Třinec. 

I přesto, ţe jsou na Javorovém Vrchu dvě webkamery, prozatím není moţnost 

zhlédnout v televizi ţádnou reklamu na toto středisko. Do budoucna se však plánuje, ţe by 

mohly být tyto webkamery vyuţity v televizní stanici ČT2 v kaţdodenním raním pořadu 

„Panorama“, který přináší aktuální povětrnostní zpravodajství prostřednictvím 

panoramatických kamer umístěných ve střediscích. 

Další formou reklamy, které středisko vyuţívá, jsou plakáty, které jsou umístěny na 

různých místech, reklamních tabulích či nástěnkách. Nejčastěji jsou vyvěšovány před 

sportovní akcí, která se v areálu bude konat. 

Poslední marketingovou komunikací, kterou provozovatel střediska vyuţívá, je 

pomocí dvou rádií. Spolupracuje s rádiem HEY! a hitrádiem Orion, ve kterých  několikrát do 

roka upozorňuje na budoucí akce, které proběhnou ve středisku a v zimě informuje o 

aktuálním dění ve ski areálu.  
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4.4.4.4 Podpora prodeje 

 

Ve středisku je moţnost zakoupení pohlednic s razítkem Javorového Vrchu, odznaků, 

ale také triček s potiskem areálu. V restauraci je moţnost zakoupení turistické známky, to 

ocení především turisté, kteří putují po těchto vyznačených známkových místech. Další 

propagací a podporou prodeje na Javorovém Vrchu jsou především různé sportovní akce, 

které lákají jak sportovce na profesionální úrovni, tak turisty, či rodiny s dětmi.  

 

4.5 Vyhodnocení marketingového výzkumu 

 

Ve své bakalářské práci jsem zvolila šetření formou dotazníku, pomocí kterého jsem 

oslovila návštěvníky lyţařského a snowboardového střediska Javorový Vrch. V dotazníku je 

obsaţeno celkem 20 otázek. Jsou zde pouţity jak uzavřené, polootevřené, tak i otevřené 

otázky. Otázky jsou kladeny srozumitelně, aby návštěvníkům nezabíraly mnoho času. 

Dotazník jsem umístila v místní restauraci v zimním období (od prosince do poloviny března) 

za účelem získání co moţná největšího počtu respondentů. Na dotazník odpovědělo přes 60 

návštěvníků, všechny dotazníky se po zkontrolování bohuţel nedaly pouţít pro výzkum. 

Nakonec byl tedy marketingový výzkum vyhodnocen z 50 – ti vyplněných dotazníků.  

 

Cílem bylo zjistit spokojenost návštěvníků s prostředím střediska, s cenami za 

permanentky, kvalitou sjezdových tratí, s cenami a kvalitou jídel v restauraci, dále 

spokojenost s cenovou nabídkou ubytování a v neposlední řadě s managementem ve středisku. 

 

Vyplněné dotazníky jsem následně vyhodnotila a získané informace jsem zpracovala 

do jednotlivých grafů, které jsou znázorněny jak procentuálně, tak číselně.  
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Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 

Z padesáti respondentů vyplnilo dotazník 21 muţů a 29 ţen. Hodnoty obou pohlaví 

byly téměř vyrovnané. Procentuální vyjádření je zobrazeno v grafu č. 4.5.1. 

 

Graf č. 4.5.1 Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2: Jaký je váš věk? 

 

V této otázce jsem rozdělila věkové kategorie do šesti skupin. Do první věkové 

kategorie, do dvaceti let, spadá 10 % respondentů. Nejčastější věkovou kategorií, od dvaceti - 

jedna let aţ třicet let tvoří 74 % respondentů. Věková kategorie třicet jedna aţ čtyřicet let je 

zastoupena 14 %. V další kategorii ve věku čtyřicet jedna aţ padesát let jsou pouze 2 % 

respondentů. V posledních dvou kategoriích věku padesát jedna aţ šedesát let a šedesát let a 

více nespadá ani jeden respondent. 

 

Graf č. 4.5.2 Věková kategorie 
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Otázka č. 3: Jaké je vaše místo bydliště? 

 

V této otázce měl respondent na výběr z pěti moţností a také jednu variantu jiné 

odpovědi v případě, ţe by mu nevyhovovala ani jedna z nabízených odpovědí. Jednalo se o 

následující místa bydliště: Třinec a okolí, Jablunkov a okolí, Frýdek – Místek a okolí, Český 

Těšín a okolí, také Ostrava a okolí a Jiné. 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda středisko navštěvují lidé pouze z blízkého okolí, či 

vzdálenějších míst.  

Největší počet návštěvníků střediska tvořili respondenti z Ostravy a okolí, těch 

v konečných výsledcích bylo 70 %. Z Třince a okolí bylo 10 % respondentů, z Frýdku – 

Místku a okolí 6 % respondentů a z Českého Těšína 4 % respondentů. Nabídku jiné odpovědi 

vyuţili 3 respondenti. Dva odpověděli, ţe pochází z Karviné a okolí a 1 respondent 

z Havířova a okolí. 

 

Graf č. 4.5.3 Místo bydliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 4: Jak často navštěvujete lyţařská a snowboardová střediska? 

 

V této otázce měl respondent na výběr z pěti odpovědí: jedenkrát týdně, vícekrát do 

týdne, jedenkrát měsíčně, vícekrát do měsíce, jedenkrát za rok a vícekrát do roka.  

Cílem této otázky bylo zjistit, zda respondenti navštěvují střediska pravidelně, či jsou 

jen výjimečnými návštěvníky lyţařských a snowboardových středisek. 

Nejčastější odpovědí bylo vícekrát do roka, tu zastoupilo 54 % respondentů. Jedenkrát 

za rok navštěvuje střediska 18 % respondentů, vícekrát do měsíce potom 16 % respondentů, 
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jedenkrát měsíčně 6 % respondentů, jedenkrát týdně 4 % respondentů a pouze 2 % navštěvují 

střediska vícekrát do týdne. 

 

Graf č. 4.5.4 Návštěvnost lyţařských a snowboardových středisek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5: Jak často navštěvujete lyţařské a snowboardové středisko Javorový Vrch? 

 

Otázka byla poloţena stejně jako předchozí, s tím rozdílem, ţe se jedná o konkrétní 

středisko, tedy Javorový Vrch. Vícekrát do roka navštíví středisko 46 % respondentů, nemalé 

procento zaujímají lidé, kteří zde byli úplně poprvé, ti tvoří 28 %. Jedenkrát za rok středisko 

navštíví 22 % respondentů, vícekrát do týdne a jednou měsíčně zde jezdí pouhé 2 % 

respondentů. Jednou týdně a vícekrát do měsíce nenavštívil z respondentů středisko nikdo. 

 

Graf č. 4.5.5 Návštěvnost lyţařského a snowboardového střediska Javorový Vrch 
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Otázka č. 6: Navštěvujete středisko i mimo zimní sezónu? 

 

Otázka nabízí moţnost odpovědi ano a ne. Převáţná část odpovědí ano tvoří 70 % 

respondentů, zbývajících 30 % zvolilo odpověď ne. 

 

Graf č. 4.5.6 Návštěvnost střediska mimo zimní sezónu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7: Jak často navštěvujete středisko v zimě? 

 

V otázce měl respondent opět na výběr z moţných odpovědí. Nejvíce zastoupena byla 

odpověď jedenkrát za celou zimu a to 66 %. Odpověď jedenkrát měsíčně vybralo 16% 

respondentů, vícekrát do měsíce 14 % respondentů a vícekrát do týdne 4 % respondentů. 

Odpověď jedenkrát týdně nebyla respondenty v dotaznících vybrána ani jednou. 

 

Graf č. 4.5.7 Návštěva střediska v zimě 
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Otázka č. 8: Kdy obvykle navštěvujete toto středisko v průběhu týdne? 

 

Respondent měl na výběr ze tří odpovědí a to: v pracovní dny, o víkendu a svátcích a 

odpověď různě. Největší počet tvořila odpověď o víkendu a svátcích a to 64 % respondentů. 

Návštěvu střediska v různé dny tvořilo 32 % respondentů. Zbývající 4 % respondentů 

odpovědělo, ţe středisko obvykle navštěvují v pracovní dny. 

 

Graf č. 4.5.8 Návštěva střediska v průběhu týdne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 9: Z jakých zdrojů jste se dozvěděl (a) o tomto středisku? 

 

Pro kaţdé menší, či větší středisko je důleţitá dobrá reklama, její umístění a její styl 

prezentace. V této otázce pozorujeme, ţe největší reklamu střediska tvoří především nabízená 

odpověď rodina, přátelé a známí, výsledným počtem je 86 % respondentů. Další nabízenou 

odpovědí, kterou je internet, zvolilo 8 % respondentů. Čtyři procenta lidí uvedlo, ţe se o 

středisku dozvědělo z televize, tisku či rádia a pouze 2 % respondentů uvedlo billboard či 

reklamní banner. 
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Graf č. 4.5.9 Zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 10: Navštívili jste internetové stránky tohoto střediska? 

 

Cílem otázky bylo zjistit, zda návštěvníci znají webové stránky střediska nebo naopak 

o nich ještě nikdy neslyšeli. Z výsledků v grafu vidíme, ţe 70 % návštěvníků střediska stránky 

navštívilo, zbylých 30 % respondentů odpovědělo záporně. 

 

Graf č. 4.5.10 Návštěvnost internetových stránek střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 11: Líbí se vám vzhled internetových stránek? 

 

Tato otázka navazuje na otázku předchozí, proto byla poloţena pouze lidem, kteří 

v otázce č. 10 odpověděli ano. Celkově odpovědělo 35 respondentů ano, z grafu tedy můţeme 
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vyčíst, ţe internetové stránky střediska jsou zpracovány opravdu kvalitně, protoţe 100 % 

respondentům se jejich vzhled líbí. 

 

Graf č. 4.5.11 Vzhled internetových stránek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 12: Internetové stránky střediska poskytují moţnost náhledu v reálném čase 

pomocí dvou webkamer, líbí se vám tato funkce? 

 

V dnešní době je velmi důleţité, aby kaţdé horské středisko mělo své webkamery, 

které vysílají v reálném čase. Tato otázka opět umoţňovala odpovědět pouze lidem, kteří 

odpověděli ano v otázce č. 10. Celkový počet respondentů byl tedy znovu 35. Všichni 

respondenti odpověděli na tuto otázku ano, výsledkem je 100 % spokojenost s touto funkcí. 

 

Graf č. 4.5.12 Webkamery střediska 
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Otázka č. 13: Jste spokojen (a) s cenami permanentek v tomto středisku? 

 

Otázka č. 13 nabízí respondentům výčet ze tří moţností odpovědí a to: ano, spokojen; 

spokojen s výhradami a ne, nespokojen. Zde odpovědělo 52 % respondentů, ţe jsou s cenami 

permanentek spokojeni, dalších 44 % respondentů mělo k cenám výhrady (uvedli především 

vyšší ceny, které neodpovídají kvalitě sjezdových tratí) a zbylé 2 % respondentů se vyjádřilo 

záporně. 

 

Graf č. 4.5.13 Spokojenost s cenami permanentek ve středisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 14: Jste spokojen (a) s kvalitou sjezdových tratí v tomto středisku? 

 

Kvalita sjezdových tratí je velmi důleţitá pro kaţdé středisko. Návštěvníky zajímá 

především jejich délka, náročnost, také to, jak jsou upravovány, to jsou hlavní důvody, proč se 

do střediska opět vracejí, či naopak raději jedou jinam. V tomto středisku je podle výzkumu 

spokojeno 24 % respondentů, dalších 40 % má ke sjezdovým tratím nějaké výhrady a zbylých 

36 % respondentů s kvalitou spokojeno není. 
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Graf č. 4.5.14 Spokojenost s kvalitou sjezdových tratí ve středisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 15: Jste spokojen (a) s cenami na jídelním lístku v místní restauraci? 

 

Další kritérium, které je pro návštěvníky lyţařských a snowboardových středisek 

velmi důleţité, je stravování a jeho cena. Ve většině případů se návštěvníci setkají s 

vysokohorskou přiráţkou. To je pro střediska pochopitelné, ovšem neměly by toho vyuţívat 

aţ příliš. Zda jsou návštěvníci spokojeni s cenami na jídelním lístku v místní restauraci, 

odpovědělo 34 % kladně, ceny jsou zde pro ně přijatelné. Šedesát procent respondentů 

odpovědělo, ţe mají k cenám na jídelním lístku nějaké výhrady a pouze 6 % se zdají ceny 

přemrštěné. 

 

Graf č. 4.5.15 Spokojenost s cenami jídelního lístku v místní restauraci 
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Otázka č. 16: Jste spokojen (a) s kvalitou jídla v této restauraci? 

 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku a zde respondenti odpověděli následovně. 

Kvalita jídla v restauraci je podle 56 % respondentů dobrá, ale mají k ní nějaké výhrady a 

určitě by se mohla zlepšit, 30 % respondentů je s kvalitou jídla spokojeno a 14 % respondentů 

uvedlo, ţe kvalita jídla zde není dobrá. 

 

Graf č. 4.5.16 Spokojenost s kvalitou jídla v restauraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 17: Jste spokojen (a) s cenovou nabídkou ubytování v tomto středisku? 

 

Dalším důleţitým faktorem pro zákazníky je ubytování ve středisku. S cenovou 

nabídkou ve středisku je spokojeno 52 % respondentů, 44 % respondentů má k cenám za 

ubytování nějaké výhrady a pouze 4 % není s cenovou nabídkou ubytování spokojeno. 

 

Graf č. 4.5.17 Spokojenost s cenovou nabídkou ubytování ve středisku 
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Otázka č. 18: Jste spokojen (a) s obsluhou vleků a jejich přístupem k zákazníkům? 

 

Zde odpovědělo 60 % respondentů kladně a to, ţe jsou spokojeni a nic jim nechybí, 34 

% respondentů má k obsluze vleků nějaké výhrady a pouhých 6 % uvedlo, ţe spokojeno není. 

 

Graf č. 4.5.18 Spokojenost s obsluhou vleků a jejich přístupem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 19: Co vám v tomto středisku chybí a co byste rádi uvítali? 

 

Otázka byla poloţena otevřeně, respondent měl moţnost napsat připomínky, návrhy na 

zlepšení střediska a také co mu ve středisku chybí. Největší procento tvořila odpověď lanová 

dráha, která vede z parkoviště pod střediskem, nahoru pod 300 m sjezdovou trať, 24 % 

respondentů uvedlo, ţe by byla vhodná její výměna za novější, celá rekonstrukce a také, aby 

byla více sedačková. Další nejčastější odpovědí byly sjezdové tratě, 14 % respondentů uvedlo, 

ţe není spokojeno s jejich kvalitou úpravy a také to, ţe jim chybí noční lyţování, které je 

pouze pro lyţařské kurzy a ubytované hosty. Odpověď ubytování se objevila u 12 % 

respondentů, ti uvedli, ţe by uvítali modernější zařízení a také lepší vybavení. Nemalé 

procento se objevilo také u stravování, 10 % respondentů uvedlo, ţe jim chybí větší výběr 

jídel a někteří by změnili jídelní lístek úplně. Stejné procento jako u stravování se objevilo 

u odpovědi více společenských, sportovních, či jiných akcí. Další odpovědí je wellness, 4 % 

respondentů by uvítalo ve středisku saunu, bazén, vířivku, či jinou formu regenerace. 

Předposlední odpovědí, která tvoří 3 % je lepší dostupnost. Posledním 16 % respondentům 

nic ve středisku nechybí. 
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Graf č. 4.5.19 Vylepšení střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 20: Doporučil (a) byste návštěvu tohoto střediska svým přátelům a známým? 

 

Na poslední otázku, zda by toto středisko doporučili svým přátelům a známým, uvedlo 

44 % respondentů ano, spíše ano 52 % a spíše ne 4 % respondentů. Respondent, který by 

středisko nedoporučil, nebyl ţádný. 

 

Graf č. 4.5.20 Doporučení střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec jsem všechny odpovědi vyhodnotila a zpracovala je do jednoho závěrečného 

grafu, z kterého lze vyčíst, ţe více jak polovina respondentů je se střediskem spokojena. 
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Graf č. 4.5.21 Celková spokojenost návštěvníků střediska 
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5 Shrnutí šetření, návrhy, doporučení 

 

Tato kapitola je věnována shrnutí výsledků, moţným návrhům a doporučením. Ty 

byly sestavovány na základě získaných informací. Podstatná část informací byla získána od 

vedení střediska a ostatní byly čerpány z internetových stránek střediska www.javorovy-

vrch.cz. 

K dosaţení těchto údajů byla zvolena metoda rozhovoru s manaţerem střediska, dále 

dotazníku, jeţ byl určen návštěvníkům střediska, a také analýza SWOT, která poukazuje na 

jeho slabé a silné stránky.  

 

Vzhledem k vlastnímu šetření a také na základě vyhodnocení výsledků dotazníků bych 

ve středisku doporučila vybudovat saunu, bazén, či nějakou formu wellness. V dotaznících se 

také objevily návrhy, jeţ se týkaly sportovních akcí na Javorovém Vrchu, které by zde mohly 

být častěji. Dále by bylo vhodné změnit jídelní lístek a nakoupit modernější vybavení do 

pokojů pro ubytované hosty. Co se obsluhy týče, spokojenost s ní byla dobrá. 

Jak uvedla naprostá většina dotazovaných, internetové stránky střediska jsou kvalitně 

zpracovány, jsou přehledné a dobře aktualizované. Další doporučení se týká lepší úpravy 

sjezdových tratí a také moţnosti večerního lyţování pro veřejnost, nejen pro lyţařské kurzy a 

ubytované hosty. 

Největším problémem je dostupnost místa a s ním spojená lanová dráha, která je ve 

velmi špatném stavu. Současná lanová dráha a její trasa nesplňuje poţadavky trhu, to je dáno 

především nízkou přepravní kapacitou, komfortem přepravy, jejím nevhodným umístěním a 

hlavně zastaralostí technologie. Z toho vyplývá, ţe na prvním místě je nutnost vyřešení 

přepravy návštěvníků od parkoviště pod kopcem aţ do horského střediska Javorový Vrch. 

V budoucnu by zde měla být postavena nová čtyř-sedačková lanová dráha, která by pojala 

1 500 lidí za hodinu, měla by vést novou trasou, která by končila přímo na vrcholu. Aby se 

toto uskutečnilo, je třeba souhlas CHKO Beskydy a dalších subjektů. 

 

Pokud by se vyuţilo těchto návrhů, určitě by se zlepšily stávající nedostatky ve 

středisku a věřím, ţe by návštěvnost a spokojenost návštěvníků byla ještě větší neţ doposud. 

 

 

 

 

http://www.javorovy-vrch.cz/
http://www.javorovy-vrch.cz/
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6 Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na lyţařské a snowboardové středisko 

Javorový Vrch. Cílem mé práce byla analýza marketingu a managementu tohoto střediska. 

Zaměřila jsem se především na práci manaţera a prostřednictvím získaných informací jsem 

zjistila, zda jsou vyuţity veškeré moţnosti, či na jaké úrovni se toto vedení nachází. 

 

 Teoretickou část jsem rozdělila na dvě části. První část byla zaměřena na charakteristiku 

pojmů, jako je marketing, sportovní marketing, marketingový mix, marketingová komunikace 

se zákazníky, sluţby, marketingová analýza, management, sportovní management a také 

moţnosti získávání finančních prostředků. V druhé části jsou vysvětleny metody a techniky 

výzkumu, které jsem ve své práci pouţila, konkrétně se jednalo o vysvětlení pojmů rozhovor 

a dotazník. 

 

 V praktické části jsem provedla vlastní výzkumné šetření, které se skládalo z rozhovoru 

s manaţerem (provozovatelem střediska), na ten jsem navázala analýzou vyuţívání nástrojů 

marketingového mixu. Dalším krokem byla SWOT analýza, kde jsem vyuţila poznatků 

především z rozhovoru a marketingového výzkumu, v mém případě jsem pouţila dotazník. 

Na základě získaných informací jsem vymezila silné a slabé stránky, ale také moţné 

příleţitosti a hrozby. V závěru této části jsem vyhodnotila vyplněné dotazníky, které byly 

předloţeny k vyplnění návštěvníkům střediska Javorový Vrch. 

 

 V poslední části jsem shrnula výsledky a návrhy, ale také doporučení, která vyplývají 

z vlastního výzkumného šetření.  

 

 Ke zpracování bakalářské práce bylo zapotřebí mnoha informací. K jejich získání jsem 

vyuţila primárních zdrojů, které mi poslouţily k průzkumu, který spočíval v rozhovoru 

s manaţerem a písemných dotazníků pro návštěvníky střediska. Dále jsem vyuţila zdrojů 

sekundárních, kde jsem vyuţila především odborné literatury. 

Na základě marketingového výzkumu jsem tedy doporučila několik návrhů na zlepšení a 

zpříjemnění prostředí. Tyto návrhy jsem konzultovala s provozovatelem střediska, zda se 

některé z návrhů uskuteční, zatím ještě není jisté, protoţe to jsou velice nákladné investice.  
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Seznam zkratek 

a.s. – akciová společnost 

CK – cestovní kancelář 

č. – číslo 

ČT – česká televize 

DKMO – Dům kultury města Ostravy 

FM – Frýdek – Místek 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

kol. – kolektiv 

MTB – mountain bike = horské kolo 

PR – public relations  

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

TJ TŢ Třinec – tělovýchovná jednota Třineckých ţelezáren Třinec 

W – watt – hlavní jednotka výkonu 
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- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
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Příloha č. 1: Rozhovor s manaţerem 
 

 

Dobrý den pane Ing. Viktore Pavlíku, 

 

jmenuji se Lucie Sasinová, studuji 3. ročník Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor 

Sportovní management. Píši bakalářskou práci na téma Marketing a management vybraného 

lyţařského a snowboardového střediska, já jsem si vybrala středisko Javorový Vrch, kde jste 

provozovatelem. Součástí mé práce je rozhovor s manaţerem střediska a tak bych Vás chtěla 

touto cestou poţádat o zodpovězení několika otázek do tohoto rozhovoru. Poskytnuté 

informace budou slouţit pouze do mé bakalářské práce a jinde zveřejněny nebudou. 

 

 

Předem děkuji za vyplnění        

     

 

Lucie Sasinová 

 

1. Kolik je vám let? 

2. Jaké je vaše vzdělání? 

3. Jak dlouho působíte jako manaţer (provozovatel) tohoto střediska a jak jste se k této 

práci dostal? 

4. Dělal jste tento typ práce jiţ v minulosti? 

5. Co je náplní vaší práce, zastáváte ještě jiné funkce, máte asistenty, kteří vám 

pomáhají? Pokud ano, v čem? 

6. Je to vaše jediné zaměstnání nebo pracujete ještě jinde? Pokud ano, o co se jedná? 

7. Jaký styl vedení ve své manaţerské praxi uplatňujete? (autokratický, demokratický, 

liberální), jaké manaţerské dovednosti by měl mít dobrý manaţer? 

8. Myslíte si, ţe je důleţité mít vystudovanou vysokou školu stejného oboru? Potřebujete 

k výkonu profese jazykové znalosti? 
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9. Zabírá vám tato práce hodně času, vstupuje do vašeho osobního ţivota? 

10. Naplňuje vás tato práce? 

11. Co se ve středisku za vašeho působení zlepšilo? 

12. Jaké máte se střediskem plány do budoucna, co byste chtěl zlepšit? V čem vidíte 

největší problémy s provozováním střediska? 

13. Postihla středisko nějakým způsobem ekonomická krize, jak se odrazilo zvyšování cen 

energie na cenách vleků? (např. úbytek zákazníků) 

14. Působí ve středisku v zimě lyţařské a snowboardové školy?  

15. Co děláte pro zviditelnění střediska, organizoval jste například nějaké akce? 

16. Spolupracujete se sponzory? Pokud ano, jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se 

sponzory? 

17. Pomáhá vám s financováním střediska obec, město, kraj? Pokud ano, jak? Jaký je 

rozpočet střediska? Z čeho jsou největší příjmy a naopak výdaje? 
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Příloha č. 2: Dotazník 
 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava oboru Sportovní 

management. V současné době vypracovávám bakalářskou práci na téma Marketing a 

management vybraného lyţařského a snowboardového střediska, vybrala jsem si středisko, 

které nese název Javorový Vrch. Vyplněním tohoto dotazníku Vás ţádám o spolupráci a 

děkuji za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem. Dotazník je anonymní a všechny údaje 

slouţí pouze ke zpracování mé bakalářské práce. 

 

Předem děkuji za vyplnění.       

Lucie Sasinová 

 

U kaţdé otázky prosím zvolte pouze jednu odpověď, pokud je volba jiné odpovědi, uveďte. 

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

 

 Muţ 

 Ţena 

 

2. Jaký je váš věk? 

 

 do 20 - ti let 

 21 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 60 let 

 nad 61 let 

 

3. Jaké je vaše místo bydliště? 

 

 Třinec a okolí 

 Jablunkov a okolí 

 Frýdek – Místek a okolí 

 Český Těšín a okolí 

 Ostrava a okolí 

 Jiné (uveďte) 
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4. Jak často navštěvujete lyţařská a snowboardová střediska? 

 

 1x týdně 

 vícekrát do týdne 

 1x měsíčně 

 vícekrát do měsíce 

 1x za rok 

 vícekrát do roka 

 

5. Jak často navštěvujete lyţařské a snowboardové středisko Javorový Vrch? 

 

 1x týdně 

 vícekrát do týdne 

 1x měsíčně 

 vícekrát do měsíce 

 1x za rok 

 vícekrát do roka 

 jsem zde poprvé 

 

6. Navštěvujete středisko i mimo zimní sezónu? 

 

 Ano 

 Ne 

 

7. Jak často navštěvujete středisko v zimě? 

 

 1x týdně 

 vícekrát do týdne 

 1x měsíčně 

 vícekrát do měsíce 

 1x za celou zimu 

 

8. Kdy obvykle navštěvujete toto středisko v průběhu týdne? 

 

 v pracovní dny 

 o víkendu a státních svátcích 

 různě 

 

9. Z jakých zdrojů jste se dozvěděl (a) o tomto středisku? 

 

 internet 

 rodina, přátelé, známí 

 televize, tisk, rádio 

 billboard, reklamní banner 
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10.  Navštívili jste o internetové stránky tohoto střediska? 

 

 Ano 

 Ne 

 

11.  Líbí se vám vzhled internetových stránek? (odpovězte pouze v případě, ţe jste 

v předchozí otázce odpověděli ano) 

 

 Ano 

 Ne 

 

12.  Internetové stránky střediska poskytují moţnost náhledu v reálném čase pomocí dvou 

webkamer, líbí se vám tato funkce? (odpovězte pouze v případě, ţe jste v otázce č. 10 

odpověděli ano) 

 

 Ano 

 Ne 

 

13.  Jste spokojen (a) s cenami permanentek v tomto středisku? 

 

 Ano, spokojen (a) 

 Spokojen (a) s výhradami 

 Ne, nespokojen (a)  

 

14. Jste spokojen (a) s kvalitou sjezdových tratí v tomto středisku? 

 

 Ano, spokojen (a), jejich kvalita je dobrá 

 Spokojen (a) s výhradami 

 Ne, nespokojen (a), jejich kvalita není dobrá 

 

 

15.  Jste spokojen (a) s cenami na jídelním lístku v místní restauraci? 

 

 Ano, spokojen (a), ceny jsou zde přijatelné 

 Spokojen (a) s výhradami 

 Ne, nespokojen (a), ceny jsou zde přemrštěné 

 

16.  Jste spokojen (a) s kvalitou jídla v této restauraci? 

 

 Ano, spokojen (a), kvalita jídla je dobrá 

 Spokojen (a) s výhradami 

 Ne, nespokojen (a), kvalita jídla není dobrá 
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17. Jste spokojen (a) s cenovou nabídkou ubytování v tomto středisku? 

 

 Ano, spokojen (a) 

 Spokojen (a) s výhradami 

 Ne, nespokojen (a) 

 

 

18.  Jste spokojen (a) s obsluhou vleků a jejich přístupem k zákazníkům (tedy k vám)? 

 

 Ano, spokojen (a) 

 Spokojen (a) s výhradami 

 Ne, nespokojen (a) 

 

19.  Co vám v tomto středisku chybí a co byste rádi uvítali? (uveďte) 

 

 

20.  Doporučil (a) byste návštěvu tohoto střediska svým přátelům a známým? 

 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 
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Příloha č. 3: Internetová stránka lyţařského a snowboardového střediska 

Javorový Vrch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.javorovy-vrch.cz 
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Příloha č. 4: Mapa areálu Javorový Vrch 

 

Zdroj: www.javorovy-vrch.cz 
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Příloha č. 5: Ceníky sluţeb na Javorovém Vrchu 

 

Ceník vleků 

Časové permanentky 

Dny Dospělí Děti 

1/2 250,- Kč 190,- Kč 

1 360,- Kč 250,- Kč 

2 580,- Kč 340,- Kč 

3 800,- Kč 450,- Kč 

4 1000,- Kč 560,- Kč 

5 1180,- Kč 670,- Kč 

6 1340,- Kč 780,- Kč 

7 jako 6 dnů jako 6 dnů 

ceny v Kč včetně DPH 

Bodové permanentky 

Dospělí   200,- Kč 

Děti    160,- Kč 

Vlek 300 m 2 body 

Vlek 400 m pouze na časové jízdenky 

Vlek 700 m 4 body 

Vlek 700 m jarní nástup 3 body 

 

Lyţařské vleky a sjezdové tratě 

 

Vlek/Lanovka: Délka: Kapacita:  

Vlek 1  300 m  500 os. / hod.  Modrá sjezdovka 

Vlek 2  400 m  500 os. / hod.  Černá sjezdovka 

Vlek 3  700 m  500 os. / hod.  Červená sjezdovka 

Lanovka  1310 m  364 os. / hod.   

 

Sjezdovka: Délka: Převýšení:  

Modrá  300 m  52 m   

Červená  700 m  208 m   

Černá  400 m  162 m   
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Lanová dráha Javorový Vrch u Třince 
 

Provozní doba 

 

Odjezdy lanové dráhy jsou kaţdou celou hodinu 8.00-17.00 hod.  

 

Zimní provoz 8.00 - 16.00 hod (od 1. 11. do 29. 2.).  

 

 

Ceník jízdného  

  

Rok 2010 / 2011 

  dospělí děti 

jednotlivá jízda 50 Kč 30 Kč 

zpáteční jízda 80 Kč 50 Kč 

  

Poznámka: 
 - zavazadlo nad 10 kg, kolo: 10 Kč 

 - 5 jízd: 200 Kč 

 

 

 

Ceník Ski a Snowboardové školy 

Skupinová výuka 3 - 8 osob 4 hodiny denně 

Dny  Cena za osobu 

1 590,-Kč 

2 890,-Kč 

3 1150,-Kč 

4 1350,-Kč 

5 1500,-Kč 

6 6 den zdarma, gratis, free 

 

 

Ceník půjčovny lyţí, snowboardů, big footů a bobů 

Dny  

Dni 
Ski komplet 

Snowboard - 

carving ski 

komplet 

1 200,-Kč 300,-Kč 

2 340,-Kč 540,-Kč 

3 470,-Kč 740,-Kč 

4 600,-Kč 930,-Kč 

5 710,-Kč 1100,-Kč 

6 810,-Kč 1270,-Kč 

7 900,-Kč 1440,-Kč 
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Ceník ubytování 

 
CENY UBYTOVANÍ CHATY JAVOROVÝ - 250,- Kč /os. / noc,  

CENY UBYTOVANÍ LYŢAŘSKÉ CHATY - 200,- Kč /os. / noc,  

STRAVOVÁNÍ se snídaní - 300 Kč /os. / den,  

STRAVOVÁNI polo penze - 350 Kč /os. / den,  

STRAVOVÁNI plná penze - 430 Kč /os. / den.  

Chata Javorový - kapacita 50 míst 

Pokoje: 3 lůţkové, 4 lůţkové, 6 lůţkové, 8 lůţkové 

Lyţařská chata - kapacita 45 míst 

Pokoje: 3 lůţkové, 4 lůţkové, 5 lůţkový, 7 lůţkový  

 

Zdroj: www.javorovy-vrch.cz 
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Příloha č. 6: Mapy a výškové profily běţeckých tratí na Javorovém Vrchu 
 

Běţecká trať č. 1 – náročná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běţecká trať č. 2 - lehká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.javorovy-vrch.cz 

 

 

 

 

 

http://www.javorovy-vrch.cz/
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Příloha č. 7: Pohledy na sjezdové tratě z webkamer Javorový Vrch 
 

 

Pohled na 700 m sjezdovou trať – webkamera č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na 300 m sjezdovou trať – webkamera č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.javorovy-vrch.cz 
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Příloha č. 8: Fotogalerie Javorového Vrchu 

 
Chata Javorový      Zasněţování 

 
Rolba        Auto lyţařského střediska 

   

 

 

300 m sjezdová trať      Pohled z Javorového Vrchu 

Zdroj: www.javorovy-vrch.cz 


