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1 ÚVOD 
 

Za téma mé bakalářské práce jsem si zvolil Aplikace marketingového mixu               

na sportovní areál Skalka. Sport tvoří nedílnou součást mého dosavadního života. Již několik 

let se věnuji cyklistickým závodům na vrcholové úrovni. Zimní období jízdu na kole příliš 

neumožňuje     a proto si v zimě také rád zalyžuji na upravených sjezdovkách. Naopak většina 

lyžařských areálů zůstává v létě nevyužita, proto si myslím, že přeměna lyžařských areálů 

v létě na tzv. „Bikeparky“ je velmi perspektivním řešením. 

Cyklistika, jako celek, je velmi dynamicky se rozvíjejícím sportem. V posledních 

letech se začaly budovat speciální „bikeparky“ i u nás v České republice. V těchto areálech je 

možné vidět cyklistiku trochu z jiného pohledu. Jezdci používají celoodpružená kola 

s velkými zdvihy tlumičů, s robustní konstrukcí pro tvrdší zacházení. Následně na nich 

sjíždějí připravené a upravované tratě s umělými či přírodními překážkami v podobě skoků, 

lávek, boulí apod.  

Takovým sportům se říká „freeride“, volné ježdění. Dnes se pořádají v podobných 

areálech závody v různých disciplínách a na výkonnostně odlišných úrovních. Sportovní areál 

Skalka, který jsem si vybral za objekt moji práce, má největší výhodu v jeho poloze. Je 

umístěn na okraji Ostravy a je tím dostupný v krátkém čase velké skupině potencionálních 

zákazníků. 

 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat současnou situaci ve Sportovním areálu 

Skalka, zjistit případné nedostatky a mezery v poskytovaných službách a navrhnout 

zlepšení pro další rozvoj areálu. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

 

2.1 MARKETING 

2.1.1 Definice marketingu 

Pojem marketing je v dnešní době často užívaným výrazem, se kterým se setkáváme 

každý den. Ne vždy je ale správně vymezen. Právě součásti marketingu a jeho techniky jsou 

častou příčinou zkreslení a nesprávné interpretace pojmu. Marketing se skládá z několika 

činností, které jako vzájemně propojený komplex vedou v konečném výsledku k dobře 

fungujícímu trhu, uspokojení požadavků a potřeb spotřebitelů a  k růstu zisku společnosti. 

[1,8] 

Podle P. Kotlera (2004, str. 30) marketing znamená  „společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny výrobků či jiných hodnot“.[3] 

Z mnoha dalších možností jak vymezit marketing, bych vybral nejpoužívanější 

definici, schválenou Americkou marketingovou asociací: „Marketing je proces plánování  

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

pro vytvoření výměny uspokojující cíle jednotlivce i firmy“.[1,4] 

Z této definice vyplývá, že marketingový management je proces obsahující plánování, 

analýzy, implementaci a kontrolu, že pokrývá zboží, služby a myšlenky a  jeho cílem je snaha 

o dosažení vzájemné spokojenosti u zúčastněných stran. 

 

I. Durdová (2005, str. 5) uvádí dvě pojetí marketingu: 

 Koncepční pojetí marketingu – zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje 

dlouhodobé strategické cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení            

a hlavní zásady jednání podniku. 

 Funkční pojetí marketingu – vymezuje marketing jako souhrn nástrojů a metod 

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

v jednotném komplexu slouží globálním cílům podniku, tvoří jeho marketingové 

řízení. [1] 
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2.1.2 Cíle marketingu 

Ve volném překladu marketing znamená „práci s trhem, činnosti na trhu“. Význam 

slova marketing je ale širší. Základní otázky, které marketing řeší, jsou: co, jak a pro koho 

vyrábět. Odpovědí by měl být kompromis mezi zájmy nabízejících a kupujících. [2] 

 

 Maximalizace spotřeby – marketingový systém by měl stimulovat maximální 

spotřebu, která bude vycházet z maximalizace produkce, která přinese maximální 

zaměstnanost. 

 Maximalizace spotřebitelského uspokojení – velmi důležitý prvek, i důležitější než 

samotná spotřeba. Měření spotřebitelského uspokojení je ale velmi obtížné. 

 Maximalizace výběru – maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

možnost spotřebitelského výběru – nalezení právě toho produktu, který uspokojí 

představy spotřebitele. 

 Maximalizace kvality života -  kvalitou života je přitom myšlena kvantita a kvalita 

produkce, dosažitelnost produktů a jejich přijatelná cena, kvalita životního prostředí   

a kvalita kulturního života. [9] 

 

2.2 SPORTOVNÍ MARKETING 

2.2.1 Sport 

Samotné slovo „sport“ má původ v latinském „disportare“ a starofrancouzském „les 

desporter“, což znamená bavit se, trávit příjemně volný čas.  

V 17. století J. A. Komenský nehovoří o sportu, nýbrž o „hře“, která nese prvky současného 

chápání sportu. [1] 

S. Titl (1963) mluví o sportu jako o „formě tělesné výchovy, jehož specifickými rysy 

jsou snaha po dosažení maximálního výkonu, specializace, soutěžení, závodění a trénink“. 

Evropská charta sportu (1992) definuje sport jako: „Všechny formy tělesné činnosti, 

které si kladou za cíl projevení či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních, ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv“. [1] 

Sport je považován za složku tělesné kultury, která je součástí kultury obecné. Kulturu 

běžně chápeme jako soubor výtvorů lidské činnosti, materiální i nemateriální, vytvořené 

společenským souborem a předávané dalším generacím. 
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V dnešní době se světem šíří heslo „sport pro všechny“, čímž se zdůrazňuje prvotní 

pojetí sportu, kde soutěžení znamená překonávání individuálních překážek jedince (i jedince 

handicapovaného). Pokud je zvolen správný druh pohybu či pohybové aktivity, je vědecky 

doloženo, že přispívá k celkovému zdraví jedince a k udržení jeho duševní a tělesné kondice. 

V současnosti sport zahrnuje skoro 50% světové populace, v České republice se sport týká 

okolo 70% celkové populace. Sport se proměňuje v životní styl. Vyskytuje se ve formě 

pasivní a aktivní. 

V současnosti je sport jakýmsi fenoménem, který se dotýká i společenského postavení 

člověka v běžném životě. Lidé zakládají sportovní spolky, kluby, společně navštěvují různá 

sportoviště či sportovní haly. Za současným růstem sportu a jeho sociálně-ekonomického 

významu můžeme hledat tyto faktory:  

 Vznik nových druhů sportů a pohybových aktivit – s příchodem nových sportů 

vznikají nová sportovní zařízení, vyrábí se nové sportovní potřeby. 

 Zvyšování množství volného času. 

 Zvyšování povědomí o sportu. 

 Přibývající konkurence nabízející stejné nebo podobné pohybové vyžití. 

 Nové technologie výroby sportovního zboží. 

 Nárůst marketingu ve sportu – nástin marketingové koncepce sportovní organizace 

uvádí nabídku pro zákazníky, opírá se o analýzu trhu a stanovuje ekonomické, 

sociální a sportovní cíle krátkodobé i dlouhodobé. 

 Nárůst sponzoringu – partnerský vztah mezi podnikem a sportem za účelem 

dosažení cílů pomocí druhého. 

 Medializace sportu – sportovní přenosy, denní tisk, zájmové časopisy. 

 Možnosti vzdělávání – školení, kurzy, vzdělávání v oboru sportovního 

management. 

 Globalizace sportu – Olympijské hry, nadnárodní společnosti např. Nike, Adidas. 

 Sport jako podnikatelská činnost. [1] 

 

2.2.2 Sportovní marketing 

Definice sportovního marketingu je sloučení pojmů „sport“ a „marketing“. B.G. Pitts  

a D. K. Stotlar (1996) označují sportovní marketing za „proces navrhování a zdokonalování 

činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly 

uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“. Další definici uvádí B. J. 
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Mulin a S. Hardy (2000): „Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které jsou určeny 

k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesů 

výměny“. [1] 

 

Sportovní marketing tvoří: 

 marketing sportovních produktů služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama. [1] 

 

2.3 MARKETINGOVÝ MIX 

Pojem marketingový mix poprvé definoval v roce 1948 N. H. Borden jako souhrn nástrojů 

vycházejících z prodejní politiky, jež jsou ve vzájemné spojitosti a společně se doplňují  

a ovlivňují. Klasický marketingový mix, jak jej známe dnes, poprvé představil Kanaďan E. J. 

McCarthy ve své publikaci „Marketing“ v roce 1960. Uspořádal nástroje marketingového 

mixu do čtyř skupin, běžně známé jako „čtyři P“. [10] 

 

Nástroje marketingového mixu: 

 Product = produkt (výrobek). 

 Price = cena. 

 Place = místo (distribuce). 

 Promotion = marketingová komunikace. [1] 

 

2.3.1 Produkt 

Definice produktu, se kterým se běžně pracuje v marketingovém mixu, není pro oblast 

sportu zcela vhodná. Na sportovní trh vstupuje celá řada produktů, materiálních                       

i nemateriálních. Termín „sportovní produkt“ bývá obecně užíván jak pro výrobky, tak pro 

označení služeb. Sportovní produkt, respektive služba, reprezentuje systém hodnot, který vede 

k uspokojení potřeb spotřebitelů. Lidé koupí služeb řeší své problémy a potřeby plynoucí 

z jejich života. Hodnotu služby určuje kupující podle užitku, který mu přinese. [1,10] 

 

Materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

 sportovní nářadí, 

 sportovní náčiní, 
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 sportovní oblečení a výstroj, 

 ostatní produkty související se sportem (doplňková výživa, sportovní kosmetika aj.). 

 

Nemateriální produkty v tělesné výchově a sportu: 

 základní produkty – tělesná cvičení, sportovní akce, 

 produkty vázané na osobnost – sportovci, trenéři, poskytovatelé služeb ve sportu, 

 myšlenkové produkty – výzkum, rozvoj kinantropologie, sportovní informace 

v mediích, zážitky, 

 vedlejší produkty – společenské akce, charitativní sportovní akce, reklamní vystoupení 

sportovců, doprava a vstupenky na sportovní akce, ubytování, turismus. [1] 

 

2.3.2 Cena 

Stanovení ceny sportovního produktu je určení jeho hodnoty. Cena je prvkem, který je 

nejvíce vidět a je nejvíce flexibilní. Cena nejvíce ovlivňuje chování zákazníka na trhu. Ideálně 

stanovená cena by měla umožňovat společnosti realizaci potřebného zisku, zároveň by ale 

měla být co nejvíce přijatelná pro cílového zákazníka. P. Kotler definuje cenu jako: „Částka, 

za kterou je výrobek nebo služba nabízen na trhu. Je vyjádřením hodnoty pro spotřebitele, tj. 

sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, který získá díky zakoupenému 

výrobku či službě.“ [3] 

 

Cíle cenové politiky: 

 Přežití. 

 Maximalizace zisku. 

 Maximalizace prodeje. 

 Prestiž. 

 Návratnost investice. [6] 

 

Metody stanovení ceny: 

 Stanovení cen přirážkou – spočívá ve stanovení procentní přirážky k určitému 

základu. 

 Stanovení cen z hlediska míry návratnosti – cena je stanovena tak, aby byla zaručena 

požadovaná míra návratnosti investic či aktiv. 

 Konkurenční srovnání – cena se odvíjí od tržních vůdců. 
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 Stanovení ztrátových cen – obvykle jako krátkodobé opatření s cílem získat určitou 

pozici na trhu nebo připravit podmínky pro zavedení nové služby. 

 Na základě vnímané hodnoty – vychází z vnímané hodnoty služby poskytované 

určitému tržnímu segmentu. 

 Na základě vztahů – vychází z úvah o dalším potencionálním zisku vyplývajícím 

z dlouhodobé spolupráce se zákazníky. [6] 

 

2.3.3 Místo 

Místo v marketingovém mixu představuje umístění produktu na trhu. Představuje vše, 

co souvisí s fyzickou dostupností výrobku pro spotřebitele včetně výběru distribučních cest  

a zvýraznění produktu v prodejně. [10] 

 

Určení místa: 

 Zákazník jde k poskytovateli – důležitá dobrá dostupnost, jako rozhodující faktor 

návštěvnosti. 

 Poskytovatel jde k zákazníkovi – určité služby lze, s využitím zařízení poskytovatele, 

dodat pouze v místě bydliště. 

 Transakce na dálku – podmínkou je spolehlivá komunikace se zákazníkem. [1] 

 

2.3.4 Marketingová komunikace 

Často je zaměňována za marketing jako takový. Jejím cílem je spotřebitele 

systematicky a účelně informovat, přesvědčovat, ovlivňovat jeho kupní a spotřební chování   

a angažovanost ve sportu. Tradiční komunikační mix, který uvádí P. Kotler (2007. str. 574), je 

v moderním pojetí rozšířen na: 

 reklamu – advertising, 

 podporu prodeje – sales promotion, 

 publicitu – public relations, 

 osobní prodej – self promotion, 

 přímý marketing – direct marketing, 

 sponzoring. 
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2.4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM, METODY A TECHNIKY 

2.4.1 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum je systematické plánování, shromažďování, analyzování         

a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou marketingovou situaci. Společnost 

může provádět marketingový výzkum několika způsoby. Většina velkých společností má nyní 

vlastní oddělení marketingového výzkumu, které často hraje v organizaci významnou úlohu“. 

[4] 

 

Proces marketingového výzkumu 

 Definování problému – stěžejní část pro celý marketingový výzkum. Než bude 

vypracován plán nebo projekt výzkumu, je potřeba definovat předmět výzkumu    

a určit, jaké informace má přinést. 

 Analýza situace – pomoci analýzy rozhodujeme, které informace jsou relevantní 

pro řešení problému, které máme dostupné, případně které musíme zjistit. 

 Sběr informací – způsob získávání primárních informací nezávisí jen na charakteru 

problému, nýbrž také na časových a finančních možnostech. 

 Zpracování a analýza získaných informací – pomocí počítačových programů 

dokážeme jednoduše analyzovat a interpretovat získané údaje. 

 Závěrečná zpráva – po analýze je zpracována závěrečná zpráva, která obsahuje 

definovaný problém a cíle daného marketingového výzkumu, použité metodické 

postupy a následné shrnutí všech skutečností včetně doporučení pro řešení 

zkoumaného problému. [7] 

 

Podle V. Malého (2008, str. 21) Informace dělíme na: 

Primární – jsou získávány v přímé souvislosti s cíli výzkumu a potřebami výzkumníka 

nebo zadavatele výzkumu. Nebyly v dané formě dříve nikdy publikovány. 

Sekundární – již byly shromážděny pro nějaký účel a jsou i nadále k dispozici. Jsou 

přístupné veřejně, a to buď zdarma nebo za úplatu. Jejich cena bývá výrazně nižší než  

u primárních. 
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Externí – zahrnují všechny informace, které jsou získávány ze zdrojů mimo vlastní 

podnik a slouží k nejrůznějším účelům. 

Interní – jsou shromažďovány uvnitř podniku a jsou pracovníkům podniku známé. 

Kvalita těchto informací většinou souvisí s kvalitou řízení podniku. 

 

Kvalitativní – charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a kategorií. Jde o jevy  

a procesy, které nejsou přímo měřitelné. 

Kvantitativní – vyjadřují hodnoty měřených veličin, jako množství, četnost, objem, 

úroveň, intenzita apod. 

 

2.4.2 Metody a techniky výzkumu 

Dotazník 

Písemné dotazování je jednou z nejstarších technik marketingového výzkumu. 

Je to nejpoužívanější nástroj ke sběru primárních informací. Nabízí širokou škálu 

možností pro pokládání otázek. Jeho sestavení je ale velmi náročné. Je důležité, aby 

byl profesionálně připravený a přehledně uspořádaný. Je vhodné dotazník vyzkoušet  

na menší skupině lidí a poté jej uplatnit ve velkém měřítku při samotném 

marketingovém výzkumu. [5] 

 

Faktory ovlivňující úroveň dotazníku:  

 Zjišťované údaje – měl by být obsažen cíl dotazování, odpovídající koncepci 

plánu. 

 Obsah otázek – respondent by měl porozumět otázce, měl by být schopen               

i ochoten na ni odpovědět. 

 Typy otázek – otevřené: respondent není omezen výběrem možných odpovědí, má 

volnost ve svém projevu, ale zpracování a vyhodnocení je složitější, 

   – uzavřené: k odpovědi jsou uvedeny možné odpovědi, z kterých 

respondent vybírá ty, které odpovídají jeho názoru. 

 Formulace otázek. 

 Struktura dotazníku – rozdělení dotazníku do dílčích celků: úvodní, filtrační, 

zahřívací, specifické a identifikační otázky. 

 Forma dotazníku – atraktivnost, přehlednost, jasný postup. 

 Testování dotazníku. 
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Při sestavování dotazníku musíme dodržovat určité zásady. Otázky musí 

pochopit všichni respondenti, bez ohledu na vzdělání, proto volíme jednoduchý jazyk, 

vyloučíme odborné termíny. Otázky mají být jasné a konkrétní. Musíme vyloučit 

sugestivní otázky, které již navrhují nebo v sobě obsahují určitou odpověď. Vyloučit 

otázky zavádějící, nepříjemné a otázky založené na odhadu. [5] 

 

Rozhovor 

Jedná se o přímý verbální kontakt výzkumníka a zkoumaného subjektu. 

Informace získáme kladením otázek tazatele. Hlavním prvkem je zde právě tazatel, jež 

ovlivní, jak kvalitní odpovědi (informace) získáme pro jejich následné využití. 

 

Typy rozhovoru:  

 Formalizovaný rozhovor – postupuje se podle předem připraveného textu, 

velmi podobné dotazníku. 

 Volný rozhovor – přibližuje se volné vzájemné komunikaci mezi tazatelem      

a dotazovaným, přesto musí být předem připraven. 

 Polostandardizovaný – nese prvky obou předchozích. 

 Rozhovor individuální – rozhovor mezi tazatelem a zkoumaným subjektem. 

 Rozhovor skupinový – probíhá s více respondenty najednou. Převážně 6-10 

členná skupina, formou řízené diskuze. 

 Rozhovor skrytý – odpovědi se nezaznamenávají během rozhovoru                   

a respondent není seznámen s cílem rozhovoru. 

 Rozhovor zjevný – dotazovaný je obeznámen s cílem rozhovoru a vyžádá si 

jeho souhlas. [7] 
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3 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU SKALKA 

POMOCÍ NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉHO MIXU 

3.1 CHARAKTERISTIKA AREÁLU SKALKA 

Sportovní areál Skalka je společností s ručením omezeným. Jednatelem je Ondřej 

Plhák. Areál se nachází v Ostravě - Porubě naproti koupališti Vřesina (viz příloha č. 1). 

Současnou společností byl odkoupen v dubnu 2003 jako opuštěný a zdevastovaný                 

po mnohaleté nečinnosti. Do provozu byl opět uveden v lednu 2004 po rozsáhlých úpravách       

a rekonstrukcích, které proběhly v období červen až prosinec 2003. Veřejnost tím znovu 

získala možnost lyžovat přímo v Ostravě a strávit tak svůj volný čas aktivně i po zaměstnání. 

K tomu přispívá i velmi dobrá dostupnost prostředky MHD, která zpřístupňuje areál širokým 

vrstvám návštěvníků. Pro mobilní návštěvníky je k dispozici bezplatné parkoviště               

pro přibližně sto osobních aut. 

Areál fungující v zimním období jako lyžařské středisko, se na letní sezónu přeměňuje  

na Bikepark1. „Bikerům2“ je k dispozici vlek o délce 300m a sjezdová trať s několika 

překážkami. Trať se každým rokem upravuje a vylepšuje.  

Návštěvníkům areálu je k dispozici restaurace a bar s širokou terasou, včetně 

videoprojekce a možnosti pronájmu salónku. Restaurační zařízení je v provozu po celý rok. 

Ceníky areálu Skalka a jeho konkurentů viz přílohy č. 3, 4 a 5. 

 

3.2 Příprava výzkumného šetření 

Problém provozování samotných lyžařských středisek leží v sezónnosti nabízené 

služby. Řešení pomocí skloubení lyžařského střediska v zimním období a bikeparku v letní 

sezóně se jeví jako ideální. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat, jak je současný areál 

využíván v jednotlivých obdobích a jak jsou zákazníci spokojeni s nabízenými službami. 

Pro analýzu jsem použil metodu dotazníku. Pro objektivnost informací jsem se rozhodl 

rozdělit výzkum na dvě části a realizovat je zvlášť. Dotazník pro letní sezónu se skládal  

                                                 
1 Bikepark je sportovní areál pro provozování speciálních cyklistických disciplín. Zjednodušeně řečeno lyžařský 
areál, ale v provozovaný v letním období a určen pro cyklisty. Mezi nejznámější a největší v České republice 
patří Kona Bikepark Špičák a v rámci Evropy mohu zmínit Bikepark Leogang v Rakousku. 
2 Označením biker mám na mysli jezdce na horském kole. Jedná se o slangový výraz převzatý z anglického 
jazyka. V dnešní době se mezi cyklistickou komunitou používá čím dál častěji. 
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z dvanácti otázek a dotazník pro zimní období měl otázek deset. V dotazníku byly použity 

uzavřené otázky. Viz přílohy č. 5 a 6. 

Dotazníky byly v testovací fázi vyzkoušeny na čtyřech osobách. Po doporučení           

a konzultaci jsem přistoupil k realizaci výzkumu. 

 

3.3 Realizace výzkumného šetření 

Jak jsem již uvedl výše, pro zachování objektivnosti jsem rozdělil realizaci na dvě 

části. Sběr dat v letní sezóně byl uskutečněn v období od 5. července do 29. srpna 2010. 

Zimní sběr dat proběhl v období od 3. ledna 2011 do 28. února 2011. Dotazníky mi vyplnilo 

v zimním období sto dvacet respondentů a v letním osmdesát respondentů. Dotazování 

proběhlo osobně, proto nedošlo k nutnosti některé dotazníky vyloučit z další fáze výzkumu. 

Pro zpracovaní a vyhodnocení informací z dotazníků jsem použil program Microsoft 

Excel 2003, s jehož pomocí jsem vytvořil grafy pro jednodušší interpretaci výsledků. 

 

3.4 Analýza marketingového výzkumu  pro zimní období 

V této části se budu věnovat výsledkům z dotazníků pro zimní období.                     

Pro vyhodnocení bylo použito sto dvacet dotazníků. Dotazníky jsem vyhodnotil a výsledky 

rozeberu postupně u každé otázky zvlášť. 

 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Ze sto dvaceti respondentů vyplnilo dotazník sedmdesát tři mužů a čtyřicet sedm žen. 

Jak lze vyčíst z grafu č. 3.4.1 tato čísla reprezentují 61% mužů a 39% žen.  
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Graf č. 3.4.1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů

61%

39%

muži

ženy

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 2: Kolik vám je let? 

Možnosti byly rozděleny do pěti kategorií. Do první věkové kategorie patřilo patnáct 

respondentů. Druhá kategorie 19 – 26 let a zároveň druhá nejobsáhlejší s třiceti respondenty. 

Ve třetí kategorii bylo respondentů nejvíce, konkrétně čtyřicet. Třetí nejsilnější kategorie byla 

ve věku 36 – 60 let, kde odpovídalo dvacet pět respondentů. A poslední kategorie nad 60 let 

byla nejslabší, deset respondentů z celkových sto dvaceti. Procentuální zobrazení je vidět 

v grafu č. 3.4.2. 

 

Graf č. 3.4.2 Věkové kategorie respondentů 

Věkové kategorie

13%

25%

33%

21%

8%

do 18 let

19 - 26 let

27 - 35 let

36 - 60 let

nad 60 let

 

Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 3: Do které skupiny obyvatel patříte? 

Otázka rozdělila dotazované na zaměstnané, nezaměstnané osoby a na studenty. Zde je 

jasně vidět převaha zaměstnaných s osmdesáti jedna respondenty, proti třiceti studentům resp. 

devíti nezaměstnanými. Procentuálně v grafu č. 3.4.3. 

 

Graf č. 3.4.3 Zařazení respondentů ve společnosti 

Zařazení ve společnosti

67%
8%

25%

zaměstnáný/á

nezaměstnaný/á

student/ka

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 4: Jak často navštěvujete Sportovní areál Skalka? 

Zde měli respondenti na výběr ze tří možností: jednou až třikrát týdně, jednou až 

třikrát měsíčně, případně nepravidelně. Z grafu č. 3.4.4 lze vyčíst, že většina respondentů 

navštěvuje areál nepravidelně, konkrétně sedmdesát čtyři z dotazovaných. Jednou až třikrát 

měsíčně areál navštíví třicet jedna respondentů a jednou až třikrát týdně patnáct 

dotazovaných. 
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Graf č. 3.4.4 Návštěvnost podle četnosti 

Návštěvnost podle četnosti

13%

33%
54%

1 - 3krát týdně 

1 - 3krát měsíčně

nepravidelně

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 5: Kdy areál navštěvujete nejčastěji? 

U této otázky se vytvořili dvě skupiny. Jedna skupina která navštěvuje areál pouze      

o víkendu či během svátku s padesáti sedmi respondenty a druhá hlavní skupina, která 

navštěvuje areál během týdne. Těch bylo padesát čtyři odpovídajících. Devět respondentů 

odpovědělo, že areál navštěvují spíše pátek až neděle. Viz graf č. 3.4.5. 

 

Graf č. 3.4.5 Návštěvnost podle dnů v týdnu 

Návštěvnost podle dnů v týdnu

45%

8%

47% kdykoli během týdne

spíše pátek až neděle

pouze víkend a svátek

 

Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 6:  Ve kterou denní dobu jej navštěvujete? 

Z grafu č. 3.4.6 lze vidět, že respondenti areál nejvíce využívají odpoledne v čase      

od 16:00 do 22:00. Konkrétně se jednalo o padesát šest dotazovaných. Zbylá část 

odpovídajících se rozdělila na dvě poloviny. 

 

Graf č. 3.4.6 Návštěvnost podle denní doby 

Návštěvnost podle denní doby

27%

46%

27%

dopoledne 9:00 - 14:00

odpoledne 16:00 - 22:00

večer 18:00 - 22:00

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 7: Využíváte možnosti půjčení lyžařského vybavení? 

Zde byly jen dvě možnosti. Pouze osmnáct respondentů odpovědělo, že využívá 

možnosti půjčovny v areálu. U zbývající části se dá předpokládat, že má buď vlastní 

vybavení, nebo využívá možnosti jiné půjčovny. Procentuálně vyjádřeno v grafu č. 3.4.7. 
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Graf č. 3.4.7 Využívání půjčovny 

Využívání půjčovny

15%

85%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 8: Využíváte lyžařskou školu? 

Zde jsem se dozvěděl, že lyžařská škola příliš využívána není. Jejich služeb využívá  

nebo využilo pouze dvacet dva dotazovaných. Viz graf č. 3.4.8. 

 

Graf č. 3.4.8 Využívání školy lyžování 

Využívání školy lyžování

18%

82%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 9: Jste spokojen/a s cenou za využití vleku a sjezdovky v porovnání s okolními 

středisky? 

U této otázky měli respondenti na výběr z následujících pěti možností: Ano, spíše ano, 

spíše ne, ne a nevím. Odpověď nevím označovali respondenti, kteří neměli zkušenost s jinými 

středisky, jednalo se o dva dotazované. Šedesát dotazovaných bylo s cenou nespokojeno        

a dvacet osm respondentů bylo spíše nespokojeno. Odpověď „spíše ano“ označilo dvacet pět 

respondentů a zbylých pět bylo s cenou spokojeno. Procentuální zobrazení v grafu č. 3.4.9. 

 

Graf č. 3.4.9 Spokojenost respondentů s cenou 

Spokojenost s cenou

4%

21%

23%

50%

2%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 10: Jste spokojen/a s obsluhou sportovního areálu? 

Pouhá dvě procenta nebyla z nějakých důvodů spokojena s obsluhou sportovního 

areálu. Většina spokojena byla, padesát jedna respondentů mělo nějaké výhrady. A dvacet pět 

osob odpovědělo „spíše ne“. Viz graf č. 3.4.10.  
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Graf č. 3.4.10 Spokojenost respondentů s obsluhou 

Spokojenost s obsluhou

35%

42%

21%
2%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Zdroj: Vlastní 

 

3.5 Analýza marketingového výzkumu pro letní období 

V této části se budu věnovat výsledkům z dotazníků pro letní období. Pro vyhodnocení 

bylo použito osmdesát dotazníků. Dotazníky jsem vyhodnotil a výsledky rozeberu postupně   

u každé otázky zvlášť. 

 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Zde můžeme vidět znatelný úbytek žen, navštěvujících sportovní areál v letním 

období, kdy slouží jako bikepark. Je ale celkem běžný fakt, že tomuto sportovnímu odvětví se 

věnují převážně muži. Zde je tedy zastoupení mužské populace v podobě šedesáti osmi 

respondentů. Viz graf č. 3.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Graf č. 3.5.1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů

85%

15%

muž

žena

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 2: Kolik vám je let? 

Rozdělení stejné jako pro zimní období. Z grafu č. 3.5.2 je vidět, že nad 60 let neměl 

ani jeden respondent. Nejpočetnější skupina byla podle očekávání ve věku 19 – 26 let, 

konkrétně se jednalo o třicet dva mladých osob. Druhou hlavní skupinou byla věková 

kategorie 27 – 35 let s dvaceti pěti dotazovanými. Zbylé dvě skupiny jsou okrajové.  

 

Graf č. 3.5.2 Věkové kategorie respondentů 

Věkové kategorie

15%

40%

31%

14% 0%

do 18 let

19 - 26 let

27 - 35 let

36 - 60 let

nad 60 let

 

Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 3: Do které skupiny obyvatel patříte? 

Podle grafu č. 3.5.3 vidíme, že situace je obdobná jako v zimním období, ale 

s výrazným nárůstem studujících respondentů, kterých  bylo čtyřicet jedna, zaměstnaných 

třicet čtyři a nezaměstnaných pět. 

 

Graf č. 3.5.3 Zařazení respondentů ve společnosti 

Zařazení ve společnosti

43%

6%

51%

zaměstnaný/á

nezaměstnaný/á

student/ka

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 4: Jak často navštěvujete Sportovní areál Skalka? 

V grafu č. 3.5.4 si můžeme všimnout nárůstu respondentů, kteří navštěvují areál 

nepravidelně a to v šedesáti pěti procentech, což tvořilo padesát dva respondentů. Dvacet tři 

dotazovaných odpovědělo, že areál navštěvuje jednou až třikrát za měsíc a pouze pět 

respondentů jednou až třikrát za týden. Původ nepravidelnosti navštěvování odhaduji 

v nutnosti minimálního počtu (čtyř) osob, aby byl vlek uveden do provozu. 
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Graf č. 3.5.4 Návštěvnost podle četnosti 

Návštěvnost podle četnosti

6%

29%

65%

1 - 3krát týdně 

1 - 3krát měsíčně

nepravidelně

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 5: Kdy areál navštěvujete nejčastěji? 

U grafu č. 3.5.5 zpracovaného k této otázce si můžeme všimnout téměř třetinového 

rozložení mezi všemi respondenty. Pravděpodobně v důsledku návštěvnosti především z řad 

studujících osob. Kdykoli během týdne navštěvuje areál třicet jedna dotazovaných. Ve dnech 

pátek až neděle dvacet čtyři dotazovaných a pouze o víkendu či ve dnech svátku dvacet pět 

respondentů.  

 

Graf č. 3.5.5 Návštěvnost podle dnů v týdnu 

Návštěvnost podle dnů v týdnu

39%

30%

31%

kdykoli během týdne

spíše pátek až neděle

pouze víkend a svátek

 

Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 6: Ve kterou denní dobu jej navštěvujete? 

Většina dotazovaných opět navštěvuje areál v odpoledních hodinách. Takto 

odpovědělo padesát tři dotázaných. Šestnáct respondentů navštěvuje areál v dopoledních 

hodinách a jedenáct respondentů se někdy účastní večerních jízd pod umělým osvětlením, 

které probíhá v pátek. Viz graf č. 3.5.6. 

 

Graf č. 3.5.6 Návštěvnost podle denní doby 

Návštěvnost podle denní doby

20%

66%

14%

dopoledne 9:00 - 14:00

odpoledne 16:00 - 20:00

večer 18:00 - 22:00

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 7: Uvítal/a byste možnost půjčení speciálního sjezdového kola spolu s ochrannými 

prvky? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda by měli respondenti zájem využít půjčení 

sjezdových kol společně s ochrannými pomůckami jako jsou chrániče na končetiny, klouby   

a hlavně integrální přilba, která je nezbytná pro vstup do areálu. Čtyřicet devět respondentů 

by tuto možnost uvítalo, což je šedesát jedna procent ze všech dotazovaných. Grafické 

zobrazení v grafu č. 3.5.7. 
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Graf č. 3.5.7 Potenciál pro využití půjčovny sjezdových kol 

Potenciál pro využití půjčovny sjezdových kol

61%

39%

Ano

Ne

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 8: Jaká je pro Vás přijatelná cena za půjčení sjezdového kompletu vzhledem k délce 

půjčení (kolo a ochranné prvky)? 

Smyslem této otázky bylo zjistit, jakou možnost by respondenti upřednostnili 

vzhledem k ceně a délky půjčení vybavení, či by upřednostnili vlastní vybavení. Možnost 

„upřednostním vlastní vybavení“ vybralo všech třicet jedna respondentů, kteří mimo jiné 

neprojevili zájem o specializovanou půjčovnu kol a vybavení. Dvacet čtyři respondentů by 

upřednostnilo vzhledem k ceně půjčení na celý den. Dvacet dotazovaných by si komplet 

zapůjčilo na polovinu dne a pět osob zvolilo možnost hodinové sazby. Procentové vyjádření 

v grafu č. 3.5.8. 
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Graf č. 3.5.8 Cena za půjčení sjezdového kompletu 

Cena za půjčení sjezdového kompletu
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Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 9: Měl/a byste zájem o kurz techniky jízdy na sjezdovém kole s překonáváním 

překážek? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda by byl zájem o výuku jak správně technicky zdolávat 

sjezdovou trať na sjezdovém kole a jak správně technicky překonávat překážky. Třicet jedna 

respondentů zájem nemá, dá se předpokládat, že jsou již zkušení a zdokonalují se sami. Ale 

určitý potenciál tady podle grafu č. 3.5.9 existuje. Dvanáct dotázaných by mělo určitě zájem  

o nějakou odbornou pomoc a dalších jedenáct je k této variantě také nakloněno. 

 

Graf č. 3.5.9 Potenciál pro výuku jízdy na kole 
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Otázka č. 10: Jste spokojen/a s cenou za využití vleku a sjezdové tratě v porovnání s okolními 

bikeparky? 

U této otázky byly možnosti stejné jako v zimním období: Ano, spíše ano, spíše ne, ne  

a nevím. Možnost nevím vybralo šest respondentů, kteří pravděpodobně nemají srovnání 

s jinými bikeparky. Opět převažuje nespokojenost s nastavenou cenou v počtu čtyřiceti devíti 

odpovědí, ať už s výhradami či zcela. Viz graf č. 3.5.10. 

 

Graf č. 3.5.10 Spokojenost respondentů s cenou 
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Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 11: Byl/a byste ochoten/ochotna zaplatit větší částku v případě rozšíření parku  

o více tratí? 

Opět úvahová otázka s cílem zjistit postoj respondentů ke zvýšení ceny za využití 

areálu v případě, že by se vybudovaly nové tratě. Například tratě pro disciplínu fourcross, 

která se od běžné sjezdové tratě velmi liší. Momentální cena je 200,- Kč za půl den. Z grafu  

č. 3.5.11 lze vidět, že čtyřicet pět respondentů by bylo ochotno zaplatit cenu 300,-Kč za půl 

den v případě vybudování více tratí. Jedenáct dotazovaných by přijali cenu do 400,-Kč za půl 

den a dvacet čtyři zájem nemá při zvýšení ceny. 
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Graf č. 3.5.11 Potenciál pro rozšíření areálu 
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Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 12: Jste spokojen/a s obsluhou sportovního areálu? 

Většina respondentů byla opět přikloněna kladně u spokojenosti s obsluhou. Kladně 

přikloněno bylo sedmdesát tři respondentů a zbylých sedm negativně. Přesné rozložení 

v procentech je vidět v grafu č. 3.5.12. 

 

Graf č. 3.5.12 Spokojenost respondentů s obsluhou 
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4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, DOPORUČENÍ, NÁMĚTY 

4.1 Shrnutí výsledků šetření 

Z analýzy sportovního areálu Skalka, kterou jsem provedl na základě informací 

získaných z dotazníků a informací poskytnutých jednatelem areálu, jsem došel k následujícím 

poznatkům. 

Sportovní areál Skalka navštěvují převážně muži, v letním období je tento rozdíl ještě 

markantnější. Nicméně je běžné, že adrenalinovým sportům se muži věnují více než ženy. 

Mezi tyto sporty můžeme zařadit právě lyžovaní, či jízdu na kole v parcích, kde je možné 

sjíždět na celoodpruženém kole sjezdovky, překonávat uměle vystavěné překážky a skoky. 

Při pohledu na věkové rozdělení, lze vidět, že areál navštěvuje nejvíce skupiny 

mladších lidí. V mém případě se jedná v zimním období o kategorii 27 -35 let a v letním 

období 19 – 26 let. Opět je to zcela běžný fakt. U většiny obyvatel s přibývajícím věkem 

ubývá prostor pro vlastní sportovní vyžití. 

Z hlediska zařazení ve společnosti je nejsilnější skupina „zaměstnaných“ pro zimní 

období. Lyžování i cyklistika nepatří k nejlevnějším sportům, ale běžná cyklistika je od jízdy 

v „bikeparcích“ zcela odlišná. Proto je možné si všimnout převládající většiny studujících 

respondentů u letního období. Domnívám se, že je to v důsledku zařazení sportu, podle 

úrovně adrenalinu, o pár stupínků výše. 

U návštěvnosti z hlediska četnosti mě celkem překvapilo, jak většina respondentů 

odpovídala, že areál navštěvuje nepravidelně. U letního období si myslím, že je to v důsledku 

navrženého systému areálu. Pro spuštění vleku je totiž nutné minimální množství „bikerů“, 

v tomto případě je potřeba čtyř osob. Tento sport není tak masový jako lyžování a v případě, 

že by se vlek spouštěl při menším množství osob, by byl provoz nerentabilní. Naopak 

v zimním období si myslím, že většina dotazovaných využívá areál podle momentální situace. 

Vzhledem k velmi dobrému umístění, na okraji Ostravy, není problém přijet si zalyžovat třeba 

během týdne po práci. Ale na druhé straně je zde skupina lidí, která  raději pojede lyžovat  

do větších areálů od pátku do neděle, jak je vidět z grafu návštěvnosti podle dnů v týdnu. Jiná 

situace je pro letní období, kde je návštěvnost rozložena rovnoměrněji, ale převládá spíše 

víkendová návštěvnost. Z hlediska denní doby je areál využíván spíše v odpoledních hodinách 

v zimním i letním období. 
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U otázky č. 7 jsem se zaměřil na to, jak je využívána půjčovna lyží v areálu a zda by 

byl zájem o půjčování celoodpružených kol, určených pro sjezd. Půjčovna lyží příliš 

využívána není, vzhledem k počtu půjčoven či prodejen v Ostravě je to pochopitelné. O to 

více mě zajímal výsledek pro letní období. Areál půjčovnu speciálních kol, která jsou určena 

pro sjezd a zdolávání překážek, nemá. To limituje počet osob, které areál navštěvují, případně 

potencionálních nových návštěvníků, kteří by měli zájem si toto vyzkoušet. Ve většině 

velkých bikeparků v České republice tato služba existuje společně se zajištěným odborným 

servisem či testováním kol. O služby půjčení sjezdového kompletu projevilo 61% 

dotazovaných. Na otázku ohledně ceny vzhledem k délce půjčení byl největší zájem               

o celodenní či půl denní půjčovné. O půjčení za hodinu projevilo zájem pouze 6% 

respondentů. 

Využívání lyžařské školy bylo opět minimální, podobně jako půjčovny lyží. Většina 

respondentů využívajících školu lyžování, využila i možnosti půjčení lyží                              

ve sportovním areálu. Spíše mě opět zajímal zájem respondentů o školu jízdy na kole pro letní 

období. Zde by se, v podobě soukromých hodin pod vedením zkušeného instruktora, jezdec 

učil či zdokonaloval v problematice techniky jízdy s kopce a překonávání překážek. Určitý 

potenciál zde existuje. Je pouze na vedení areálu jak s touto informací naloží. 

U otázky ohledně spokojenosti s cenou většina dotazovaných v letním i zimním 

období není spokojena. Myslím, že to nejsou nijak alarmující hodnoty. V dnešní době, kdy 

lidé neustále slyší o ekonomické krizi, by každý uvítal cenu co nejnižší. Podle mého názoru, 

je cena pro zimní i letní období v porovnání s konkurencí a vzhledem k nabízeným službám 

odpovídající. 

U poslední otázky jsem se ptal, zda je respondent spokojen s obsluhou areálu.           

Pro zimní   i letní sezónu převažuje spokojenost, což je velmi dobré pro budoucnost 

sportovního areálu. 

 

4.2 Doporučení, náměty 

Mým cílem bylo analyzovat areál především v letním období, kde lze vidět určité 

nedostatky. V zimním období si myslím, že je areál dostačující pro svůj účel. 

Na základě výše uvedených informací jsem došel k následujícím námětům a doporučením  

pro letní období. 

Doporučil bych rozšíření areálu, především o počet tratí. Vybudovat každý rok nové 

tratě a překážky je samozřejmě finančně náročné. Zůstávat na sjezdovce přes zimní období 
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nemohou. Proto bych se zamyslel nad vytvořením případně dvou tratí s jejich křížením a tím 

by vznikly čtyři možnosti volby tratě místo dvou. Mohlo by hrozit riziko střetu, ale tomu by 

se dalo zabránit zvýšenou opatrností a menším počtem jezdců na trati najednou. 

Dále bych doporučil vybudovat jednu samostatnou trať, která by byla využívána pro 

fourcross. Tato cyklistická disciplína je jednou z nejnovějších a získává na  popularitě. 

V závodním pojetí sjíždějí trať s klopenými zatáčkami čtyři závodníci. Jedná se o divácky 

velmi atraktivní disciplínu. 

Pro zvýšení návštěvnosti a přitáhnutí nových návštěvníků bych doporučil uspořádat 

víkendové akce. Ideální je spojit kombinaci soutěžení v určité disciplíně a kulturního vyžití 

v podobě večerní párty v areálu s živou hudbou. Je to osvědčená forma. Lidé nejen rádi 

závodí mezi sebou, ale následně se rádi spolu podělí o zážitky, případně poznávají nové 

přátele. 

Další námět na zlepšení služeb svým zákazníků je vybudování půjčovny speciálních 

kol, která jsou vhodná pro použití v bikeparcích. Tato kola by měla být celoodpružená, ale  

na rozdíl od běžných cyklistických kol, jsou navržena tak, aby vydržela tvrdší zacházení. 

Součástí půjčovny by měla být možnost půjčení kompletního ochranného vybavení v podobě 

integrální přilby určené pro sjezd na horských kolech, chráničů končetin a kloubů,                  

a především chránič páteře. Půjčovna by se dala využít i jako testovací centrum                   

pro samotného výrobce jízdních kol. Tím by majitel mohl získat výhodnější podmínky         

pro nákup a provoz těchto kol. Zákazník by měl možnost si otestovat kolo před samotnou 

koupí, což patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující člověka při koupi kola. Tady se nabízí 

možnost výuky správné techniky jízdy s kopce. Vzhledem k nepravidelné návštěvnosti, by se 

nemělo jednat o instruktora na plný úvazek. Vhodnější volba by se zde jevila nabídnutí 

možnosti spolupráce již zkušenějšímu návštěvníkovi, který by byl  flexibilní z hlediska času. 

V neposlední řadě a vzhledem k dnešní době „světě internetu“ je třeba zmínit 

internetové stránky Sportovního areálu Skalka. Dnes devět z deseti osob hledá první 

informace na internetu. Jsou to nejrychlejší informace a přináší okamžitě srovnání 

s konkurencí. Internetové stránky areálu jsou pro dnešní dobu silně nedostačující. Jsou zde 

staré neaktualizované informace v případě letního provozu. Naopak grafická úprava pro léto 

je vyhovující. Chybějí informace o trati, což je téměř nejpodstatnější pro potencionálního 

zákazníka. Stránky pro zimní provoz obsahují sice více informací, ale jsou značně 

nepřehledné a na dnešní dobu graficky zastaralé. Moje doporučení je kompletně přebudovat 

vzhled webových stránek vč. grafiky a poskytovaných informací. 
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5 ZÁVĚR 

 
V mé bakalářské práci jsem se zabýval fungováním Sportovního areálu Skalka, jak 

funguje jeho letní a zimní provoz a jaké služby zákazníkům nabízí. 

V úvodu mé práce jsem se věnoval teoretickému vymezení důležitých pojmů. Především 

vysvětlení termínů marketing , marketingový mix či sportovní marketing. Další část jsem 

věnoval krátké charakteristice Sportovního areálu Skalka. 

Hlavní částí práce je praktická část a samotný marketingový výzkum. Cílem bylo 

zjistit současnou situaci v areálu a navrhnout oblasti pro zlepšení v poskytování služeb 

zákazníkům. Pro marketingový výzkum jsem si zvolil metodu dotazování a SWOT analýzu. 

Dotazníky jsem analyzoval zvlášť pro letní a zimní období. Následně společně porovnal a 

došel k závěrům popsaným v kapitole č. 4. Navrhnul jsem nabídnutí nových služeb, rozšíření 

již poskytovaných služeb, ale také jejich zlepšení. 

Věřím, že moje bakalářská práce přispěje svými informacemi k rozvoji Sportovního 

areálu Skalka, k získání nových zákazníků a ke zkvalitnění nabízených služeb. 
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