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1 Úvod 

 

Sport je v současné době velkým fenoménem, který ovlivňuje neskutečné mnoţství 

naší populace a stává se nedílnou součástí ţivotního stylu mnoha jedinců. Neustále přibývá 

lidí, kteří se začínají věnovat sportům různého druhu a na různé vrcholové úrovni. Pro některé 

se stává sport součástí ţivota, bez které by se obešli jen těţce. Často se tito lidé sportem ţiví, 

a to jednak jako aktivní sportovci na profesionální úrovni, či například jako trenéři, kteří mají 

jiţ své kariéry aktivních sportovců dávno za sebou. Dále je nutno zmínit ostatní jedince, pro 

které sport nepředstavuje způsob obţivy. Jde tedy o rekreační sportovce, kteří sport vyuţívají 

jako nástroj aktivního vyuţití svého volného času. Sport vnímají jako příjemnou formu 

odpočinku či relaxace. Poslední skupinou jedinců jsou pasivní sportovci, kteří preferují 

sledování sportovních přenosů, pořadů, apod. před aktivním provozováním sportu. 

Tématem mé bakalářské práce byla Analýza a komparace marketingu vybraných 

lyţařských areálů. Toto téma jsem si vybral hlavně proto, jelikoţ právě marketing vnímám 

jako jednu z nejdůleţitějších podnikových činností vůbec a lyţování jako dynamický sport, 

o který se zajímá široké spektrum populace. 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza současné situace v oblasti marketingu ve 

sledovaných areálech a jejich následná komparace. Sledovanými areály se rozumí Ski 

areál Mosty u Jablunkova a Park snow Veľká Rača.  

V teoretické části jsem přiblíţil problematiku lyţování, dále jsem se zajímal teorií 

obecného marketingu, sportovního marketingu, marketingového mixu, marketingového mixu 

sluţeb apod. V praktické části jsem analyzoval současnou situaci v jednotlivých areálech, 

respektive jsem analyzoval marketingový mix ve sportu. Při zpracovávání své bakalářské 

práce jsem pouţil odbornou literaturu, propagační materiály areálů a další nejrůznější 

publikace týkající se těchto areálů. Velmi cenným zdrojem také byly internetové stránky obou 

areálů. Dalším cenným zdrojem byly také výsledky marketingového výzkumu. K získání 

údajů jsem pouţil metodu průzkumu a sběru primárních dat formou dotazníku. Dále jsem 

provedl SWOT analýzu, která fungovala jako základní stavební kámen následných 

doporučení či návrhů na zlepšení.  
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Sport jako současný fenomén 

 

V současné době lze sport chápat jako velký fenomén. A to nejen ve spojení s dnes 

velmi moderním zdravým ţivotním stylem. Sport má také velký význam z hlediska formování 

společnosti. Za posledních několik desítek let se řady aktivně sportujících prudce rozrostly. 

Tento nárůst lze přisuzovat hned několika faktorům. Jedním z nich je zvýšení mnoţství 

volného času. Pracující lidé vyuţívají volný čas jako prostor pro regeneraci pracovní síly. 

Jako další faktor můţeme také uvést nárůst nových sportovních odvětví. Jak vznikají nové 

sporty, rozšiřují se po světě, tak spolu s nimi samozřejmě přicházejí i noví sportovci. S tímto 

nárůstem také úzce souvisí neustále se zvyšující mnoţství zařízení nabízející pohybové 

aktivity.  

Ovšem pokud mluvíme o rozmachu sportu jako celku, nesmíme zapomínat na fakt, ţe 

v současné době je sport a vše kolem něj obrovským komplexem, který neobsahuje pouze 

sportovce samotné. Nárůst výroby zboţí vztahujícího se ke sportu, nárůst nových technologií 

výroby sportovního vybavení, nárůst marketingu ve sportu, nárůst sponzoringu, nárůst zájmu 

masmédií o sport, nárůst moţností vzdělání ve sportu, to je výčet pouze několika faktorů, 

které jsou ve vzájemné vazbě se sportem. Tyto skutečnosti napomáhají ke zvýšení povědomí 

o sportu, nabízejí nové pracovní příleţitosti, přidávají větší význam sportování, atd.  [2] 

Samotné slovo „sport“ vzniklo ze slova „disportare“, které vzniklo z latiny a jeho 

význam je bavit se nebo trávit příjemně volný čas. Ve 14. století se začalo pouţívat v anglo-

francouzštině pojmu „disport“, jehoţ význam můţeme do češtiny přeloţit jako zábava nebo 

uvolnění. [3] 

Definovat sport jako takový není zrovna lehký úkol. Těchto definic existuje celá řada a 

dají se rozčlenit podle kritérií, jimiţ se jednotlivá pojetí liší. Některé definice mohou vycházet 

z úrovně sportovních soutěţí, pak dělíme sport na vrcholový, výkonnostní a rekreační. Další 

definice mohou sport dělit na kolektivní a individuální, kontaktní a bezkontaktní, amatérský 

a profesionální. Podobných definic můţeme najít velice mnoho, avšak obecně lze říci, ţe 

všechny definice postihují sport buď v širším slova smyslu, jako společenský faktor nebo 

v uţším slova smyslu, jako výsledek všech tělocvičných aktivit. [3] 
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2.2 Charakteristika lyžování 

 

Lyţování je zimní sport, který spočívá v pohybu člověka vlastní silou po sněhu 

pomocí lyţí, které lze charakterizovat jako pár dlouhých a úzkých desek (původně dřevěných, 

dnes z nejrůznějších kompozitních materiálů) připojených k botám pomocí speciálního 

lyţařského vázání. V současné době existuje mnoho nejrůznějších provedení lyţí, které se liší 

délkou a tvarem v závislosti na pouţití. Mohou to být například lyţe sjezdové, slalomové, 

trikové (určeny zejména pro lyţařskou akrobacii a jízdu v boulích), skokanské, běţecké, ale 

také v současnosti velmi oblíbené a nejkratší lyţe z tohoto výčtu, a sice takzvané snowblades. 

Jako základní dvě odvětví lyţování můţeme uvést alpské lyţování, které je známo jak 

ve své rekreační, tak i sportovní podobě a je zaloţeno na sjíţdění sjezdovky a následném 

vyvezení pomocí lanovky nebo vleku zpět na počátek sjezdovky. Druhým základním 

odvětvím lyţování je severské lyţování, které je běţně označováno jako běh na lyţích, 

vyuţívajíce dvě základní techniky, tzv. klasickou a bruslení. Jako alternativy k těmto dvěma 

základním formám lze uvést skialpinismus, skoky na lyţích a severskou kombinaci. [8] 

 

 

2.2.1 Historie lyžování 

     

Ve vývoji techniky lyţařských disciplín docházelo a samozřejmě stále ještě dochází 

k jejím různým výkladům a aplikacím. Přesto lze najít v lyţařské historii dvě zcela odlišné 

etapy. První etapa, označována také jako předsportovní, začíná objevem lyţí ve střední době 

kamenné a končí v polovině 19. Století, kdy byl v roce 1843 uspořádány první lyţařské 

závody v norském Trömso. Tehdy bylo lyţování rozšířeno pouze v klimaticky chladnějších 

oblastech a slouţilo především k nezbytným lidským činnostem, jako byl lov, překonávání 

vzdáleností, doprava i válečné boje. Druhá etapa, označována také jako sportovní, začíná 

právě jiţ zmíněným rokem 1843 a trvá prakticky dodnes. V této etapě jsou lyţe vyuţívány 

zejména k rekreaci a sportu. Moderní sportovní lyţování bylo zpočátku moţné provozovat 

pouze na Skandinávii s nejznámější provincií Telemark, jejíţ obyvatelé – prostí sedláci, lesní 

dělníci, myslivci a policisté- mají velkou zásluhu na rozvoji lyţařské techniky, která 

znamenala revoluční zvrat od primitivního způsobu lyţování aţ k jeho moderním formám. 

V současnosti je lyţování rozšířeno na všech světadílech. 
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Vývoj alpského lyţování procházel odlišnými etapami, ve kterých dominovala vţdy 

určitá lyţařská škola. Pod pojmem lyţařská škola si lze představit způsob výuky jízdy na 

lyţích charakteristický určitými prvky. První škola byla zaloţena v Norské Kristanii 

závodníkem Norheimem. Dále navazovaly další lyţařské školy jako například Lilenfeldská, 

Bilgeriho, Arlbergská, dále pak různé školy s rotační technikou a nakonec školy s nerotační 

technikou. Na závěr lze rozdělit vývoj základních biomechanických principů zatáčení na 

lyţích na tři základní etapy. První zhruba v letech 1940-1950, kdy se pouţívala technika 

rotace. Druhá zhruba v letech 1950-1970, kdy se pouţívala technika protirotace. Poslední třetí 

etapa začíná zhruba v roce 1960 a mírně se kryje s technikou protirotace, spočívá v zatíţení 

lyţe a hranění a je pouţívána i v současné době. [7] 

 

 

2.2.2 Lyžování v ČR 
 

Počátky lyţování v českých zemích jsou podle písemných pramenů datovány k roku 

1887, kdy Josef  Rosler Ořovský zakládá první lyţařský krouţek při bruslařském spolku 

v Praze (pozdější Český Ski klub). Tento člověk má také „na svědomí“ první dva páry lyţí. 

V roce 1903 byl v Jablonci nad Jizerou zaloţen Svaz českých lyţařů jako vůbec první národní 

lyţařský svaz na světě. [8] 

V době před  I. Světovou válkou v roce 1914 měl Svaz lyţařů v Království českém jiţ 

61 klubů a 7438 členů. V době 2. Světové války lze hovořit o stagnaci a omezení lyţařského 

sportu v zemi. V roce 1957 vzniká ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy a sportu) 

a následně v roce 1970 zaniká Svaz lyţařů ČSR a vzniká Svaz lyţařů Českého ústředního 

výboru ČSTV. 1.1 1993 spolu se vznikem České Republiky vzniká také Svaz lyţařů ČR. 

V současné době sdruţuje SLČR více neţ 14000 aktivních členů. Počet lyţující 

veřejnosti přesahuje 2000000 osob. Svaz lyţařů má osm odborných úseků. Akrobatické 

lyţování, alpské disciplíny, skoky na lyţích, běh na lyţích lyţování na trávě, severská 

kombinace, snowboarding a základní lyţování. [9] 

 

 

2.3 Marketing 

  

Marketing je v současnosti velmi pouţívaným termínem, který lze definovat 

nespočetným mnoţstvím definic. Tyto definice charakterizují samotný marketing v uţším 
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nebo širším smyslu. Aniţ si to uvědomujeme, je všude kolem nás. Formálně či neformálně se 

samotní lidé či celé společnosti zabývají velkým mnoţstvím činností, které můţeme blíţe 

charakterizovat jako marketing. Dobrý marketing patří mezi základní kameny 

podnikatelského úspěchu, ovšem není snadné ho dosáhnout. O marketingu lze také 

konstatovat, ţe hluboce ovlivňuje náš kaţdodenní ţivot. Můţeme ho spatřit ve všem, s čím se 

setkáváme-od automobilů ve kterých jezdíme, přes webové stránky, které si prohlíţíme, aţ 

k reklamám na nejrůznějších televizních stanicích na které se díváme.[5] 

Jedna z nejstručnějších definic, která postihuje marketing jako nástroj, který je 

schopen přeměnit soukromou nebo společenskou potřebu ve velmi výnosné podnikatelské 

moţnosti zní: „Naplňovat potřeby se ziskem.“ [5]
1
 

„Marketing je jak uměním, tak vědou a mezi teoretickou stránkou marketingu a jeho 

tvořivou stránkou existuje neustále napětí.“[5]
2
 

 

 

2.3.1 Marketing služeb 

       

Ve svých počátcích vznikalo marketingové myšlení v souvislosti s prodejem fyzických 

výrobků, jako jsou například automobily, šaty, různé formy elektroniky apod. Ovšem poté co 

se hlavním trendem v USA stal pozoruhodný rozvoj sluţeb, se marketing okamţitě začal 

zaměřovat také na tuto problematiku.  

Průmysl sluţeb je velmi variabilním a otevřeným tématem. Můţeme zde zařadit vládní 

sektor se svými soudy, nemocnicemi, poţárními a policejními stanicemi a nebo také školy. To 

vše patří do obchodu se sluţbami. Dále je zde třeba zmínit soukromý neziskový sektor se 

svými muzei, kostely, vysokými školami a jinými institucemi, které lze taktéţ započítávat do 

obchodu se sluţbami. Další podstatnou částí obchodu se sluţbami je také obchodní sektor se 

svými aeroliniemi, bankami, počítačovými sluţbami, hotely, apod. Na závěr je nutno také 

uvést pracovníky ve výrobní sféře, kteří ve skutečnosti zabezpečují sluţby, jako jsou účetní, 

právníci, operátoři a mnoho dalších. Ve skutečnosti však v současné době neexistuje tradiční 

průmysl sluţeb, nýbrţ neustále vznikající další a další typy. Dnes existují firmy, které jsou 

schopny za určitý poplatek zprostředkovat vámi poţadovanou sluţbu. Můţou vám například 

najít nový domov, novou práci, zorganizovat konferenci, vypůjčit nebo pronajmout 

nejrůznější věci anebo vás například odvést domů z práce. [4] 

                                                 
1
 KOTLER, P.; KELLER. K. L. Marketing management, str. 43 

2
 KOTLER, P.; KELLER. K. L. Marketing management, str. 42 
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Jak tvrdí Kotler P. (1991, str. 490), „Sluţba je činnost, kterou můţe jedna strana 

nabídnout druhé, je naprosto nehmatatelná a nevytvoří ţádné nabyté vlastnictví. Její realizace 

můţe, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“ 

Sluţby mají několik vlastností. Ty, které nejvíce ovlivňují marketing, lze 

charakterizovat následovně: 

 Nehmatatelnost: Sluţby jsou nehmatatelné. Liší se od fyzických výrobků tím, 

ţe si je nemůţeme, dříve neţ je koupíme, prohlédnout, ochutnat, poslechnout 

nebo třeba očichat. Osoba, která chce podstoupit určitý zákrok na plastické 

chirurgii, dopředu s určitostí neví jaký bude finální výsledek. Aby ale sníţila 

neurčitost výsledku, můţe vyhledat nejrůznější průkazné známky nebo 

svědectví o kvalitě poskytovaných sluţeb. Ucelený obraz o kvalitě 

poskytovaných sluţeb můţeme získat například na základě místa kde je 

poskytována, podle lidí, zařízení, propagačních materiálů, symbolů nebo také 

třeba podle ceny. 

 Nedělitelnost: Pro sluţby je také charakteristické, ţe jsou vytvářeny 

a spotřebovány zároveň a tudíţ jsou také neoddělitelné od producenta. Toto 

tvrzení ovšem nelze říct o fyzických výrobcích, které jsou nejdříve vyrobeny 

a aţ následně spotřebovány. Jestliţe je sluţba poskytována nějakou osobou, 

pak je tato osoba její součástí. Pokud mají zákazníci velký zájem o určité 

dodavatele sluţeb, jejichţ časové moţnosti jsou omezeny, pak je jejich 

poptávka regulována pomocí ceny. Například psychoterapeut můţe místo 

léčení jednoho pacienta přejít k léčení malých či větší skupinek, čímţ můţe 

sníţit cenu této sluţby pro jednotlivce. 

 Proměnlivost: Sluţby jsou vysoce proměnlivé, jelikoţ jsou závislé na tom, 

kdo je poskytuje, kdy je poskytuje a kde je poskytuje.  

 Pomíjivost: Sluţbu jako takovou nelze skladovat. To je například důvodem, 

proč si mnoho lékařů nechává zaplatit od pacientů za svou návštěvu, i kdyţ se 

na ni pacient nedostavil, jelikoţ danou sluţbu lze provést pouze v přítomnosti 

pacienta. [4] 

V trţní nabídce firmy je obvykle obsaţena nějaká sluţba. Ta můţe představovat 

podstatnou, nebo relativně malou část celkové nabídky.  Právě podle tohoto kritéria je moţné 

rozlišit čtyři kategorie nabídky:  
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1. Pouze hmatatelné zboží: Nabídka se skládá zejména z produktů, které si lze 

doslova „ohmatat“, jako například zubní pasta, šampon, nebo třeba cukr. 

2. Hmatatelné zboží s doprovodnými službami: Tato nabídka se skládá 

z hmatatelného zboţí a doprovodných sluţeb pro zvýšení spotřebitelské 

přitaţlivosti. Například výrobce televizorů prodává své výrobky se zárukou, 

s návodem na vyuţití, atd.  

3. Důležitá služba s doprovodnými výrobky a službami: Nabídka se skládá 

z důleţité sluţby doplněné dalšími sluţbami a doprovodnými výrobky. 

Například letečtí pasaţéři si kupují dopravní sluţbu. Přilétají na místo, které si 

určili bez čehokoliv hmatatelného, co by ilustrovalo jejich vynaloţené náklady. 

Avšak jejich let zahrnuje i záleţitosti hmatatelného charakteru (jídlo, nápoje, 

letenka a časopisy aerolinií). 

4. Pouze služba: Tato nabídka se skládá zejména ze sluţby. Jako příklad lze 

uvést psychoterapii nebo různé formy masáţí. Také psychoterapeut poskytuje 

sluţby bez jakéhokoliv hmatatelného prvku. Jediným hmatatelným prvkem je 

zde například pohovka a ordinace.[4] 

 

 

2.3.2 Sportovní marketing 

 

V současné době sportovní marketing znamená více neţ pouze prodej, propagaci, styk 

s veřejností, ale představuje komplexní proces, který vede ke stanovení a implementování 

aktivit pro produkci, stanovení ceny, propagaci a distribuci sportovních výrobků a sluţeb tak, 

aby bylo dosáhnuto oboustranné uspokojení. Tedy aby bylo dosaţeno uspokojení potřeb 

zákazníka a zároveň dosaţení cílu podniku nebo sportovního klubu. [2] 

Definovat sportovní marketing není vůbec jednoduchá záleţitost a to hlavně proto, ţe 

musíme postihnout v jednom jak marketing, tak také sport a vycházet přitom z obecné 

definice marketingu. [3] 

Sportovní produkty a sluţby mají některé charakteristické rysy, které je dělají 

jedinečnými. Sportovní marketing můţe být aplikován jednak na produkty, které se mohou 

stát díky dobrému marketingu aţ legendárními, tak i na sluţby, které se v poslední době těší 

nehoráznému rozmachu. 



8 

 

V případě sportovního produktu, jde o výrobky, které jsou vyráběny podniky, které se 

zabývají výrobou sportovního vybavení, oblečení, doplňků, zkrátka všech věcí okolo sportu. 

Můţe jít například o určitý typ obuvi, který všichni znají z reklamy, ve které se objevuje 

nějaký známý sportovec a všichni chtějí být jako on. A tak se můţe stát, ţe během určitého 

časového období velké mnoţství sportovců nosí právě tuto obuv. To vše díky jedné vydařené 

reklamě, která právě běţí na většině televizních kanálů. Zde je ovšem nutno připomenout fakt, 

ţe sportovní produkt je záleţitostí pomíjivou a po uplynutí určitého časového období jiţ tento 

sportovec nemusí být vůbec známý nebo je vytlačen jinou hvězdou a o jiţ dříve zmíněnou 

obuv najednou přestane být zájem. 

V praxi se stále více setkáváme s prodejem sportovních sluţeb. Prodej sluţeb ve 

sportovní oblasti je zaloţen na dobře postavené nabídce sluţeb zákazníkovi, na rozumné 

cenové politice, na vybavenosti zařízení, na informovanosti potencionálních zákazníků 

a komunikaci s nimi a na kvalifikovaném personálu. V podstatě jde o jakousi snahu 

vybudovat si určitý počet stálých zákazníků a zároveň prosperitu zařízení, čímţ si zabezpečit 

určitý příjem, ze kterého lze splácet své závazky a dosáhnout plné návratnosti svých investic 

v co moţná nejkratším čase. Aby bylo těchto cílů dosaţeno, musí být pečlivě připravena 

vhodná a zajímavá nabídka sluţeb. Je třeba zváţit pro jaký typ zákazníka je připravována, 

musí být cenově dostupná, také by měla být dostupná z hlediska polohy zařízení vzhledem 

k bydlišti či pracovišti, samozřejmě by měla mít dobrou kvalitu a do určité míry také 

přesahovat běţný standard. [2] 

 

 

2.3.3 Marketingové cíle 
 

Marketing si klade řadu cílů: 

1. Maximalizace spotřeby- marketingový systém by měl stimulovat maximální 

spotřebu, která bude vycházet z maximalizace produkce, která přinese 

maximální zaměstnanost 

2. Maximalizace spotřebitelského uspokojení- velmi důleţitý prvek, dokonce 

důleţitější neţ samotná spotřeba. Měření spotřebitelského uspokojení je však 

velmi sloţité, 

3. Maximalizace výběru- maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

moţnost spotřebitelského výběru-nalezení přesně toho produktu, který 

uspokojí představy spotřebitele, 
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4. Maximalizace kvality života- kvalitou ţivota je přitom myšlena kvantita 

a kvalita produkce, dosaţitelnost produktů a jejich přijatelná cena, kvalita 

ţivotního prostředí a kvalita kulturního ţivota. [3] 

 

 

2.4 Marketingový mix 
 

 

Je soubor taktických marketingových nástrojů, které jsou pouţívány firmou k úpravě 

nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma můţe udělat pro to, 

aby nějakým způsobem ovlivnila poptávku po svém produktu. Tyto moţné způsoby se dělí do 

čtyř kategorií, známých jako 4P. Produktová politika (product), cenová politika (price), 

komunikační politika (promotion) a distribuční politika (place). Následující tabulka 

představuje jednotlivé marketingové nástroje spadající pod jednotlivá P. 

 

 
Tabulka č 2.1 

 

Produkt zahrnuje všechny výrobky a sluţby, které daná společnost nabízí cílovému 

trhu. Například „produkt“ Honda Civic se skládá ze šroubů, matek, zapalovacích svíček, pístů 

a dalších součástek. A přitom Honda nabízí několik úprav a stylů řady Civic a desítky 

volitelných prvků. Také plná výbava, komplexní záruka a financování můţe být součástí 

produktu jako celku, stejně tak jako například výfuk. 

Cena je taková suma, kterou zákazníci zaplatí za vybraný produkt. Ovšem není 

pravidlem, ţe je vţdy pevně stanovena. Například jiţ zmíněná Honda navrhuje maloobchodní 



10 

 

ceny, které její prodejci stanoví pro kaţdý vůz, ale prodejci málokdy ţádají plnou cenu. Místo 

toho s kaţdým zákazníkem o ceně vyjednávají. Můţe například nabídnout svým věrným 

zákazníkům určité slevy nebo individuální přístup při řešení financování. Dále můţe svým 

zákazníkům nabízet koupi na protiúčet a úvěrové podmínky podle současné konkurenční 

situace tak, aby cenu uvedli do souladu s představou kupujícího o hodnotě automobilu.  

Komunikace představuje takové aktivity, které sdělují přednosti produktu a snaţí se 

přesvědčit cílové zákazníky, aby si je zakoupili. Honda vydává kaţdoročně miliony na 

reklamní kampaně, jejímţ účelem je informovat zákazníky o společnosti a jejích produktech. 

Prodejci jsou k dispozici potencionálním zákazníkům a přesvědčují je, ţe právě Honda je to 

pravé auto pro ně. Honda a její prodejci prostřednictvím svých speciální reklamních akcí 

nabízí svým zákazníkům nejrůznější slevy, rabaty, nízké sazby a to vše jako další pobídky 

k nákupu. 

Distribuce zahrnuje takové činnosti firmy, které činí produkt dostupný cílovým 

zákazníkům. Opět bych jako příklad uvedl Hondu, která si udrţuje skupinu nezávislých 

prodejních míst, která prodávají vozy této značky. Prodejce si vybírá opatrně a značně je 

podporuje. Hlavní prodejci mají vozy na skladě, předvádějí je svým zákazníkům. Pokud dané 

vozy nenaplňují přání zákazníka, lze auto objednat z nejbliţší továrny, odkud je poté 

transportováno co nejblíţe zákazníkovi. 

Účinný marketingový program spojuje prvky marketingového mixu do 

koordinovaného programu, aby dosahoval stanovených cílu společnosti. Marketingový mix je 

v podstatě soubor taktických nástrojů společnosti, které jí pomáhají dosáhnout silné pozice na 

trhu. Ovšem je třeba vzít v potaz, ţe koncept čtyři „P“  představuje pohled prodávajícího na 

marketingové nástroje, které jsou mu dostupné k ovlivnění kupujícího. Z opačného pohledu, 

čili z pohledu zákazníka však musí kaţdý marketingový nástroj přinášet výhodu. Jeden 

marketingový expert navrhl, aby společnosti čtyři sloţky marketingového mixu (4P) vnímaly 

jako čtyři faktory na straně zákazníka (4C). Jak ukazuje následující tabulka, dá se konstatovat, 

ţe na trhu zvítězí ta firma, která je schopna uspokojit potřeby zákazníka ekonomicky, 

dostupně a s vyuţitím efektivní komunikace. [5] 

 

 
 Tabulka č. 2.2 
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2.4.1 Marketingový mix služeb 
 

Jelikoţ jsou sluţby v mnoha směrech specifické, je pro ně také třeba vytvořit svým 

způsobem specifický marketingový mix. Často bývá nazýván téţ jako 7P. V podstatě jde 

o základní marketingový mix rozšířený o tři další prvky (lidské zdroje, sluţba zákazníkovi 

a procesy). 

Lidské zdroje- úspěch marketingu můţe také částečně záviset na vhodném výběru 

zaměstnanců. Zvláště pak v oblasti přímého styku zaměstnance se zákazníkem je výběr 

zaměstnanců velice důleţitý. V podstatě se jedná o všechny, kteří přicházejí do styku se 

zákazníkem. Nejedná se jen o pracovníky přímo na prodejně ale i o pracovníky help line, 

nebo pracovníky v reklamačním oddělení apod. 

Sluţba zákazníkovi - jedná se o zkvalitnění sluţeb zákazníkovi. Zákazníci poţadují 

větší kvalitu a úroveň sluţeb. Můţou se stát stálými zákazníky, o které by firmy měli pečovat.  

Procesy - jde o veškeré procesy, které jsou spojeny s poskytováním sluţby či produktu 

zákazníkovi. Jsou charakteristické svou rozmanitostí či komplexností. [1] 

 

 

2.4.2 Marketingový mix ve sportu 
 

Sportovní produkt 
 

V oblasti sportu a tělesné výchovy není pojem „produkt“ zcela výstiţný. Sport 

a tělesná výchova dodávají na trh celou řadu produktů. Jde o produkty materiální 

a nemateriální. Materiální mají charakter hmotné věci a vyskytují se ve formě zboţí, 

nemateriální se liší od ostatního sportovního zboţí a jsou na trh dodávány jedinečným 

způsobem. Sportovní produkt nemateriálního charakteru má velmi mnoho specifických 

vlastností, jako je například jeho subjektivní oceňování a hodnocení, často převaţují 

abstraktní formy nemateriálních sportovních produktů, někdy se u nich nedají pouţít klasické 

nákladové modely cenotvorby, apod. 

 

Mezi materiální produkty ve sportu a tělesné výchově řadíme například: 

 sportovní nářadí, 

 sportovní náčiní, 

 sportovní oděvy a výstroj, 
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 další produkty, které souvisejí se sportem sekundárně (potravinové doplňky 

apod.). 

 

Mezi nemateriální produkty ve sportu a tělesné výchově řadíme například: 

 nabídku tělesných cvičení, 

 nabídku sportovních akcí, 

 sluţbu jako sportovní produkt,  

 výkony trenérů, 

 výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti, 

 reklamní vystoupení sportovců, 

 společenské akce. 

 

 

Cena sportovního produktu 
 

Tato cena nám charakterizuje cenu jednak materiálního tak i nemateriálního 

sportovního produktu. A právě u nemateriálního produktu je stanovení ceny velmi obtíţné, 

jelikoţ se v ní také často odráţí „cena proţitku“, která je velmi rozdílná a u kaţdého subjektu 

velmi individuální. Na trhu obvykle dochází ke směně produktu za peníze. Ve sportovním 

marketingu je ovšem obchodování trochu obecnější činností, která se vţdy nemusí týkat 

pouze peněz. Hodnota sportovního produktu také můţe být určována jinými faktory neţ 

cenou.  

Kaţdý spotřebitel má své priority, nároky, apod. Proto je potřeba postupovat v tvorbě 

cenové strategie velice opatrně a zvolit takovou cenovou strategii, která bude akceptovatelná 

pro co největší počet zákazníků. Průzkum zjistil, ţe cena nemá hlavní vliv při rozhodování 

běţného spotřebitele. A to hlavně z toho důvodu, ţe spotřebitel vnímá cenu současně 

s hodnotou (kvalitou) produktu. Proto se můţe stát, ţe slevy či produkty zdarma mohou být 

chápány jako určité vyjádření nízké kvality ba dokonce i ţádné kvality. 

 

 

Místo  

 

Co se týče oblasti sportu a tělesné výchovy, musíme „místo“ chápat jako umístění 

sportovního produktu na trhu. Je potřeba analyzovat dostupnost sportovního produktu, 
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geografické rozmístění trhů, podmínky distribuce, apod. Jednotlivé faktory, které jsou úzce 

spjaty s rozmístěním, mohou silně ovlivnit marketingový plán. Proto je velmi důleţité, aby 

například sportovní zařízení bylo dobře dostupné. Ať uţ z hlediska blízkosti zastávek městské 

hromadné dopravy či dostatku parkovacích míst. Dále by sportovní zařízení mělo působit 

příjemně a radostně mělo by mít bezpečné okolí.  

Pokud se jedná o sportovní událost, velmi důleţité je také místo distribuce vstupenek. 

Spotřebitel si chce vstupenky zakoupit rychle, snadno a pokud moţno co nejpohodlněji, coţ je 

jedním z klíčových bodů sportovního marketingu. V současné době, v době moderních 

komunikací, jiţ pro zákazníka není problém zakoupení vstupenky rychle a zároveň také 

snadno a pohodlně. Díky internetu a propracovaným systémům, které slouţí k nákupu 

vstupenek on-line , si zákazník můţe z pohodlí svého domova (za pomocí pouze počítače 

a přístupu k internetu) své vytouţené vstupenky objednat, dokonce si vybrat přímo místo kde 

chce sedět. Dále pak pomocí internetového bankovnictví vstupenky zaplatit a následně si je na 

své tiskárně vytisknout (samozřejmě za pomocí jistých bezpečnostních opatření) a jít 

v pohodě a klidu na svůj vytouţený zápas.  

Určit místo sluţby znamená v podstatě vybrat prostředí, v němţ budou sluţby fyzicky 

provozovány: 

 zákazník jde k poskytovateli služby- zde hraje hlavní roli dostupnost místa, coţ 

je rozhodující faktor návštěvnosti hlavně pro poskytování sluţeb ve sportu 

(více lidí přijde do fitness centra, které je v centru města neţ do fitness centra, 

které se nachází daleko na periferii města, kde je moţné dopravit se maximálně 

třemi spoji za den), 

 poskytovatel jde k zákazníkovi- jedná se o sluţby, které lze dodat pouze v místě 

bydliště zákazníka, ale s vyuţitím zařízení poskytovatele, 

 transakce probíhá na dálku- zde je důleţitá spolehlivá komunikace se 

zákazníkem (poštou, telefonem, elektronicky). 

 

 

Marketingová komunikace ve sportu 

 

Marketingová komunikace je velmi podstatnou a asi nejvíce viditelnou součástí 

marketingového mixu. Často je zaměňována za marketing jako takový. Jejím hlavním cílem 
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je informovat potencionální zákazníky a nějakým způsobem zvětšit jejich angaţovanost ve 

sportu.  

Mezi metody propagace sportu řadíme: 

 reklamu, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

 osobní prodej, 

 přímý marketing, 

 sponzoring. [3] 

 

Reklama 

Reklamu je moţno povaţovat za mimořádně důleţitou sloţku marketingové 

komunikace. Je to sloţka, se kterou se spotřebitel setkává nejčastěji, denně je ji vyloţeně 

atakován a ovlivňován a tak se často vytváří názor, ţe marketing je vlastně jenom reklama. 

Samotný pojem reklama je definován jako určitá neosobní forma komunikace firmy se 

zákazníkem prostřednictvím různých médií. Je to záměrná činnost, která potencionálnímu 

zákazníkovi přináší informace o existenci produktu, či přímo něco o jeho vlastnostech, 

přednostech, kvalitě, apod. Posléze chce věcnými či emocionálními argumenty přimět 

spotřebitele, aby si danou věc koupil. Má ovšem působit také na stálé zákazníky, aby je 

přesvědčila o opětovné koupi. 

Reklama má několik různých typů, jako je reklama v médiích – televize, rádio, tisk, 

internet, ale můţeme se s ní setkat také ve formě propagačních materiálů, tabule na 

sportovištích, vytištěného textu nebo loga firmy přímo na dresu, na hrací ploše, apod. 

 

Podpora prodeje 

Další nástroj marketingové komunikace, který doplňuje reklamu a v některých 

vyspělých zemích nad ní dokonce převaţuje je podpora prodeje. Lze ji charakterizovat jako 

činnosti nebo materiály, které působí jako přímý stimul, nabízející dodatečnou hodnotu nebo 

stimul pro výrobek prostředníkům na distribuční cestě, prodejcům nebo spotřebitelům. 

Většina činností je prováděna nepravidelně a je zaměřena na dosaţení okamţitých, 

krátkodobých efektů.  

Podporu prodeje lze dělit z několika hledisek. Nejčastěji se ovšem klasifikuje 

z hlediska zaměření působení na určité subjekty. Můţeme ji tedy rozdělit na: 
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1. Podpora prodeje zaměřená na konečného spotřebitele 

 Kupóny – certifikáty, které nabízejí určitou slevu z ceny nakupovaného 

výrobku 

 Vzorky zdarma – nejčastěji u nových výrobků, cílem je zvýšení prodeje 

v počáteční fázi výrobku 

 Refundace, rabaty – na základě předloţení důkazů o nákupu určitého 

výrobku získává spotřebitel částku, částečně uhrazující cenu výrobku 

nebo zvláštní slevu 

 Prémie – výrobek nebo sluţba poskytována zdarma nebo za 

symbolickou cenu jako odměna za nákup sluţby či výrobku 

 Cenově výhodná balení – při nákupu většího mnoţství, přijatelnější 

cena 

 Předvedení výrobku či sluţby – předvedení výrobku nebo sluţby v akci 

se záměrem stimulovat vyzkoušení či dokonce nákup výrobku 

2. Podpora prodeje zaměřená na firmy 

 Obchodní výstavky a mítinky – výrobce pozve prostředníky ke 

společnému setkání, kde se vystavují výrobky a vysvětlují se jejich 

vlastnosti, vyuţití, apod. 

 Training – je v zájmu výrobců, aby pravidelně proškolovali prodejní 

personál svých prostředníků 

 Prodejní soutěţe – pokud prodejci dosáhnou určitého vytyčeného 

prodejního výkonu, jsou za to odměňováni 

 Zboţí zdarma – např. maloobchod za prodej určitého mnoţství výrobků 

získá jeden zdarma 

 Dárky – např. za předvádění určitých činností, které upřednostňují 

danou značku. 

 

Public relations 

Public relations můţeme charakterizovat jako činnost, jejímţ smyslem a cílem musí 

být vytvoření kladných představ o organizaci a spoluvytváření podmínek pro realizaci jejích 

cílů. Samotný výraz se velmi obtíţně překládá do češtiny a tak jej ponecháváme v původním 

znění, stejně jako třeba marketing. V podstatě P. R. lze definovat jako snahu organizace 

o vytváření dobrých vztahů s veřejností.  
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Činnosti, které shrnujeme pod pojmem Public Relations si vůbec nekladou za cíl 

přímo podpořit prodej určitých produktů či sluţeb, nýbrţ vytvořit kladné povědomí 

a představu veřejnosti o podniku, sportovním klubu, apod., které má v konečném důsledku 

přivést spotřebitele k důvěře. Od reklamy se liší tím, ţe neformuluje nikde a nikdy ţádnou 

přímou nabídku ke koupi. 

V oblasti sportu lze jako podporu prodeje uvést firmu Nike, která prostřednictvím 

svých televizních spotů, ve kterých se vyskytuje nepřeberné mnoţství například známých 

fotbalistů, stimuluje potencionální zákazníky ke koupi právě tím, ţe si řada lidí spojí firmu 

Nike právě s fotbalem. A tak kdyţ jde otec se svým synem, začínajícím fotbalistou, do 

obchodu pro novou fotbalovou výstroj, samozřejmě chce syn vše od této firmy. Jelikoţ v jiţ 

výše zmíněném spotu viděl plno známých fotbalistů, má důvěru v tyto produkty a také se mu 

automaticky s fotbalem spojují.  

     

Osobní prodej 

Je to přímá komunikace a pěstování obchodního vztahu mezi dvěma nebo někdy 

několika osobami s cílem prodat výrobek či sluţbu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní 

vztah. 

Proces osobního prodeje představuje následující fáze: 

1. Vyhledávání a posuzování potencionálních zákazníků – v této fázi se firma 

zamýšlí hlavně nad tím, kdo by mohl být její potencionální zákazník a kterými 

cestami by se o něm mohla něco dozvědět. 

2. Příprava na jednání – firma zajišťuje co moţná nejvíce informací o nákupních 

praktikách vytipovaných zákazníků 

3. Vlastní obchodní jednání – přístup (příznivý počáteční dojem), zjišťování 

potřeb, prodejní prezentace, reakce na připomínky zákazníka, uzavření 

obchodu 

4. Follow-up – uzavřením obchodu vzniká obchodní vztah, k jeho udrţování je 

potřeba především iniciativa prodejce a jde především o snahu udrţovat se 

zákazníkem osobní, písemný či telefonní kontakt. Součástí je také ověřování 

spokojenosti zákazníka, servis a určité zvláštní příleţitosti ke kontaktování 

a připomenutí se zákazníkovi 
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Přímý marketing (direct marketing) 

Dříve se přímý marketing charakterizoval jako zasílání výrobků od výrobce přímo 

spotřebiteli bez jakékoli zprostředkující distribuční cesty. V současné době, kdy je znám 

velký rozmach komunikačních technologií, se přímý marketing chápe spíše jako všechny trţní 

aktivity, které vytvářejí kontakt s cílovou skupinou. 

Rozdíl mezi klasickou reklamou a direct marketingem spočívá v tom, ţe přímým 

marketingem lze dosáhnout cílové skupiny osobněji a rychleji. Mezi základní úspěchy 

přímého marketingu patří správný produkt, správná cílová skupina a správný dialog. 

Mezi hlavní nástroje přímého marketingu řadíme katalogový marketing 

(specializované obchody zasílají své katalogy poštou vybranému okruhu současných 

i budoucích zákazníků), zásilkový prodej a telemarketing (komunikace se zákazníkem pomocí 

telefonu). 

 

Sponzoring 

V současné době velmi rozšířenou a neustále se rozvíjející oblastí komunikace 

v marketingu. Základním znakem je, ţe jde o oboustranný obchod mezi dvěma partnery. 

Sponzor dává příjemci peníze, věci nebo sluţby a očekává za ně určité protiplnění ze strany 

příjemce. Jde o typickou situaci z oblasti sportu, kdy sponzor poskytne sportovnímu klubu 

finanční plnění a očekává za to například logo své firmy na dresech.  

Mezi cíle sponzoringu patří hlavně vytvoření větší známosti firmy mezi veřejností, 

vytvoření a udrţení goodwill firmy, větší motivace zaměstnanců, přispění k profilaci image, 

pěstování kontaktů nebo také například připomínka značky. [1] 

 

 

2.5 Marketingová analýza 
 

Pro zavádění komplexního hodnocení marketingového prostředí a všech významných 

vlivů, které na určitou firmu působí, je třeba také důkladně poznat vnitřní prostředí firmy. 

Aby firma mohla dosahovat svých vytyčených cílů, musí všechny její prvky (jednotlivá 

oddělení firmy, top management, nákup, prodej, apod.) spolupracovat. Vhodná kombinace 

vyuţívání firemních zdrojů a marketingových nástrojů má za následek lepší dosahování cílů 

a rozvoj celé firmy. Do analýzy firemního potenciálu zahrnujeme především analýzu zdrojů 

řízení (kvalifikace manaţerů), finančních zdrojů (vlastní kapitál), lidských zdrojů (struktura 
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pracovní síly), kapacitních zdrojů (dostupnost a struktura materiálu, surovin), inovačních 

zdrojů a informačních zdrojů. 

Dalším důleţitým pojmem spjatým s marketingovou analýzou je také marketingová 

situační analýza, která systematicky a důkladně zkoumá marketingové situace subjektu trhu 

a jeho postavení v daném prostředí ve třech časových horizontech – dosavadní vývoj, 

současný stav a odhad moţného budoucího vývoje. Hlavními výstupy situační analýzy jsou 

identifikace silných a slabých stránek firmy a jejich konkurentů, profil firmy a vymezení 

příleţitostí a problémů, které přicházejí z vnějšího prostředí.  

 

2.5.1 SWOT analýza 
 

Je jedním ze základních nástrojů pro stanovení firemní strategické situace vzhledem 

k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává ucelené informace jak o silných stránkách 

(Strengths) a slabých stránkách (Weaknesses) firmy, tak i moţných příleţitostech 

(Oportunities) a hrozbách (Threaths). Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, 

podporovat své silné stránky, vyuţívat příleţitostí okolí a snaţit se předvídat a jistit proti 

případným hrozbám. Pouze tak lze dosáhnout konkurenční výhody před ostatními. K tomu je 

ovšem potřeba dostatečné mnoţství potřebných informací. 

 Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. Vyhodnocují se především 

zdroje firmy a jejich vyuţití, plnění cílů firmy. Příleţitosti a hrozby vyplývají z vnějšího 

prostředí, které obklopuje danou firmu a působí na ni pomocí nejrůznějších faktorů. [6] 

 

2.6 Marketingový výzkum 
 

Jak tvrdí Boučková (2008, str 63) marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, 

shromaţďování, analýze a interpretaci informací, které umoţňují porozumět trhu, na kterém 

podnik podniká nebo hodlá podnikat, identifikovat problémy, spojené s podnikáním na tomto 

trhu a identifikovat příleţitosti, které se na něm pro podnikání vyskytují nebo mohou 

vyskytnout a formulovat směry marketingové činnosti a hodnotit její výsledky. 

Marketingový výzkum se uplatňuje v řadě různých aplikací. K nejčastějším formám 

patří výzkum trhu, výrobkový výzkum a výzkum propagace. Předmětem zkoumání však můţe 

být také výzkum marketingových cest či výzkum cen. 

Samotný průběh marketingového výzkumu můţeme rozdělit na dvě části:  

I. Příprava výzkumu – jsou v ní zahrnuty tyto kroky: 
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1 Definování problému, který má být vyřešen 

2 Specifikace potřebných informací – zde rozlišujeme informace primární, 

které byly získány prostřednictvím vlastního výzkumu a slouţí výhradně 

k potřebám daného výzkumu nebo informace sekundární, které byly 

nashromáţděny zpravidla někým jiným 

3 Identifikace zdrojů informací – mohou být interní či externí 

4 Stanovení metod sběru informací 

5 Vypracování projektu výzkumu 

 

II. Realizace výzkumu – zahrnuje tyto kroky: 

1 Získávání informací – získávání sekundárních údajů a primárních 

údajů, které jsou získávány pomocí nejrůznějších metod, jako je 

například pozorování, šetření, experimentální. Mezi šetření patří jedna 

z nejvýznamnějších metod, která se nazývá dotazování, které můţe být 

písemné, telefonické či osobní. 

2 Zpracování a analýza údajů 

3 Interpretace a prezentace výsledků výzkumu. [1] 
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3 Popis současného stavu ve vybraných lyžařských areálech 

 

 

3.1 Ski areál Mosty u Jablunkova 
 

Ski areál Mosty u Jablunkova je unikátní areál v České Republice, který se nachází 

v moravskoslezských Beskydech, zhruba 20 kilometrů od města Třinec. Zaměřuje se na zimní 

i letní volnočasové aktivity. Byť má středisko ve svém názvu slovo „ski“, v současnosti 

nabídka letních volnočasových aktivit jiţ převyšuje nabídku těch zimních. Letní aktivity mají 

dva hlavní úkoly. Jednak zvětšit okruh případných návštěvníku, čímţ se zároveň zvyšuje 

obecné povědomí o areálu, a také zvyšovat rentabilitu vloţených finančních prostředků do 

areálu. 

V zimním období zde návštěvníci mohou nalézt: 

 3 upravované sjezdovky (viz příloha č. 4) o celkové délce 2100m, s obtíţností od 

„lehké“ aţ po „středně těţké“, s moţností večerního lyţování (díky kvalitnímu 

osvětlení sjezdových tratí). U všech sjezdovek najdeme lyţařské vleky 

TATRAPOMA, 

 Lyžařskou a snowboardovou školu, kterou provozuje firma SUN Ski & Board 

School, coţ je pobočka největší sítě lyţařských a snowboardových škol v ČR, která 

nabízí privátní i skupinovou výuku lyţování pro děti i dospělé, 

 Běžecké trasy, které jsou značeny dle metodiky značení lyţařských běţeckých tras 

v ČR, o celkové délce 44 km, na které je moţno nastoupit přímo v areálu a které 

vedou do Jablunkova, na hranici se Slovenskem, přes Gírovou na Hrčavu, Jaworzynku 

a také do Bukovce. Tyto běţecké trasy jsou jiţ od zimní sezóny 2003-2004 pravidelně 

upravovány. V bezprostřední blízkosti areálu se také nachází běţecký okruh o délce 

2km, který je jednak osvětlen, ale také zpoplatněn, 

 Snowpark, 

 Ski servis a půjčovnu lyží, 

 Stanoviště horské služby. 

 

V letním období zde návštěvníci mohou nalézt: 

 Bobovou dráhu, která byla vybudována v roce 2004 jako první nadzemní bobová 

dráha v republice o celkové sjezdové délce 650 m. Od jara 2007 je novinkou 
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turniketové odbavení, coţ je obrovskou výhodou nejen pro okamţité statistické údaje, 

ale hlavně pro zvýšení bezpečnosti. Zajímavostí je také její celoroční provoz. 

 Lanové centrum, které bylo vytvořeno v roce 2007 a obsahuje celkem 47 překáţek, 

 Lezecké stěny, které mají včetně převisů celkovou plochu 110 m2 a výšku do 7,5 m, 

 Bungee trampolíny, coţ je celek čtyř trampolín, kde osoba skákající na bungee 

trampolíně je uchycena bezpečnostním pásem na gumových lanech, 

 Sjezd na laně, který je nejdelší v České Republice s celkovou délkou 232 m 

 Horské koloběžky, 

 Dětské trampolíny, 

 Dětský zábavní park,  

 Bike park, 

 Paintball, 

 Přilehlé turistické trasy. 

 

Areál je v provozu denně. Přímo u sjezdovek lze vyuţít občerstvení v přilehlém 

bufetu. Veškeré gastronomické a ubytovací zázemí poskytuje největší srubový hotel v České 

Republice - Hotel Grůň, který je v podstatě součástí celého areálu. [11] 

 

 

3.2 Park snow Veľká Rača 
 

Lyţařské středisko Park snow Veľká Rača se nachází uprostřed krásné přírody 

v Kusuckých Beskydech (Slovenská Republika), zhruba 15km od města Čadca. Samotná 

poloha tohoto střediska je velmi zajímavá, jelikoţ se nachází v blízkosti hranic s Českou 

Republikou a Polskem. Patří do skupiny středisek Park snow, mezi kterými se nachází také 

Štrbské Pleso a Donovaly. Největší předností střediska je jeho rozloha a dispozice ve třech 

různých, navzájem lyţařsky propojených lokalitách (Dedovka, Marguška a Laliky). Tento 

areál se rovněţ nechtěl spoléhat pouze na zimní volnočasové aktivity, ale rozšířil svou 

nabídku také o letní volnočasové aktivity, které jsou velmi pestré. V kategorizaci ski středisek 

dosáhl tento areál hodnocení pěti hvězdiček (coţ je nejlepší moţné ohodnocení), jako jeden ze 

sedmi areálů na Slovensku. 

V zimním období zde návštěvníci mohou nalézt: 

 13 sjezdovek (mapa areálu viz příloha č. 5) o celkové délce 14 km, které jsou 

pravidelně upravovány a zasněţovány technickým sněhem. Jedná se o 7 
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modrých (lehká náročnost), 4 červené (středně těţká náročnost) a 2 černé 

(těţká náročnost) sjezdovky s moţností večerního lyţování. Samozřejmostí pro 

tento areál jsou moderní přepravná zařízení, které zaručují rychlost a 

pohodlnost. Najdeme zde dvě čtyř-sedačkové lanovky, jednu šesti-sedačkovou 

lanovku (v kombinaci s osmi místnými kabinkami) a tři lyţařské vleky, 

 3 běžecké trasy – 1, 3 a 5 km, 

 Lyžařské školy a školky, 

 Ski servis, 

 Půjčovnu lyží, 

 Prodejnu sportovních potřeb, 

 Stanici horské služby. 

 

V letním období zde návštěvníci mohou nalézt: 

 Bobovou dráhu o celkové délce 1300 m s celoročním provozem, 

 Downhill, coţ je v podstatě sjezd na crossových kolech na vyznačených 

trasách (často třeba přímo po sjezdovce apod.), 

 Lezeckou stěnu, která je vysoká 11 m, 

 Lanový park, 

 Dětský lanový park, 

 Trampolíny, 

 Sjezd na koloběžkách, 

 Přilehlé turistické a cykloturistické trasy. 

 

Co se týče otázky ubytování a stravování, odpověď není vůbec jednoduchá. V okolí 

areálu funguje zhruba třicet penzionů, hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Lze si také 

pronajmout nespočet chat či jednotlivých apartmánů. Ubytovací zařízení se nacházejí jednak 

přímo u sjezdovek a jednak v přilehlé, dynamicky se rozvíjející, vesnici Ošcadnica.  [12] 
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4 Analýza a komparace marketingu vybraných lyžařských 

areálů 

 

4.1 Dotazníkové šetření 
 

Pro analýzu marketingu v obou areálech jsem pouţil metodu dotazníkového šetření. 

Dotazník jsem rozdělil na tři hlavní tematické okruhy, které dohromady tvořily soubor třiceti 

uzavřených otázek s několika moţnými odpověďmi, ovšem s moţností napsat u některých 

otázek své připomínky či jiné odpovědi. První okruh byl zaměřen obecně na respondenty, na 

jejich pohlaví, věk apod. Druhý okruh byl komplex otázek zaměřující se na Ski areál Mosty 

u Jablunkova. Třetí okruh otázek se pak zabýval areálem Park ski Velká Rača.  

Respondenty lze charakterizovat jako občany Třince a okolí, kteří aktivně lyţují (či 

jezdí na snowboardu). Celkový počet respondentů byl právě sto. Výzkum jsem prováděl 

v tomto městě, jelikoţ se mi zdá relativně blízko těchto areálu a ze zkušenosti vím, ţe právě 

do těchto areálů většina lidí z Třince a okolí jezdí lyţovat, a tudíţ mě zajímalo, jak právě tito 

lyţaři vnímají například ceny v těchto areálech, jak jsou spokojeni s nabízenými sluţbami, či 

jaké je jejich obecné povědomí o těchto areálech. 

 

Otázka č. 1: Uveďte Vaše pohlaví? 

Ze sta respondentů vyplnilo dotazník 60 muţů a 40 ţen. Procentuální vyjádření je 

zobrazeno v grafu č 4.1. 

 

 
                                                                       Graf č 4.1 Pohlaví respondentů 
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Otázka č. 2: Uveďte Váš věk? 

 

V této otázce jsem rozdělil věkové kategorie na tyto čtyři skupiny: do osmnácti let, 

devatenáct aţ dvacet šest let, dvacet sedm aţ padesát let a nad padesát let. 

Do první věkové kategorie, do osmnácti let spadalo pouze osm respondentů. Druhá 

kategorie, devatenáct aţ dvacet šest let, byla nejpočetnější a tvořilo ji šedesát tři respondentů. 

Třetí kategorii, čili kategorii dvacet sedm aţ padesát let, tvořilo dvacet respondentů. Poslední 

kategorii, tedy kategorii nad padesát let tvořilo zbylých devět respondentů. Procentuální 

vyjádření je znázorněno v grafu č 4.2. 

 

 
                                                     Graf č. 4.2. Věková kategorie respondentů 

 

 

Otázka č. 3: Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Tato otázka měla za úkol blíţe charakterizovat respondenty. Rozdělovala je do čtyř 

následujících skupin podle nejvyššího dosaţeného vzdělání. Skupina s nejvýše dosaţeným 

vzděláním základním, středoškolským bez maturity, středoškolským s maturitou 

a vysokoškolským. Skupinu s nejvýše dosaţeným vzděláním základním tvořilo celkem osm 

respondentů. Tato skupina vyplývala hlavně z nízkého věku některých respondentů, kteří ještě 

neukončili střední školu. Další skupinu, která označila své nejvyšší dosaţené vzdělání střední 

bez maturity, tvořili pouze čtyři respondenti. Nejpočetnější skupinou byla skupina s nejvýše 

dosaţeným vzděláním středním s maturitou, kterou tvořilo celkem šedesát tři respondentů. 

Poslední skupinou, byla skupina respondentů s nejvýše dosaţeným vysokoškolským 
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vzděláním, kterou tvořilo právě devatenáct respondentů. Procentuální vyjádření je zobrazeno 

v grafu č. 4.3. 

 
                                                           Graf č. 4.3. Nejvyšší dosaţené vzdělání 

 

 

Otázka č. 4: Do jaké příjmové skupiny byste se zařadili dle Vašeho měsíčního příjmu? 

 

Tato otázka měla za úkol blíţe charakterizovat finanční moţnosti kaţdého 

respondenta. Měla za úkol popřít či naopak potvrdit názor, ţe lyţování je spíše pro lidi 

z vyšších příjmových skupin. Z odpovědí vyplynulo, ţe dnes je lyţování dostupné takřka pro 

kohokoliv. Odpovědi jsem rozdělil do čtyř následujících skupin: První skupinou byla skupina 

obyvatel s průměrným měsíčním příjmem do deseti tisíc korun českých. Druhou skupinou 

byla skupina obyvatel vydělávající za měsíc od desíti tisíc korun českých do dvaceti tisíc 

korun českých. Třetí skupinou byla skupina obyvatel s měsíčním příjmem od dvaceti tisíc 

korun českých do třiceti tisíc korun českých. Poslední skupinou, byla skupina obyvatel 

vydělávající za měsíc více neţ třicet tisíc korun českých. Do první skupiny spadalo právě 

třicet tři respondentů. Do druhé skupiny třicet sedm respondentů. Do třetí skupiny jedenáct 

respondentů a do poslední skupiny patřilo devatenáct respondentů. Procentuální vyjádření je 

zobrazeno v grafu č. 4.4. 
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                                                      Graf č. 4.4. Měsíční příjem respondentů 

 

 

Otázka č. 5: Vyuţili jste sluţeb Ski areálu Mosty u Jablunkova? 

 

U této otázky byly odpovědi velice jednoznačné. Všech sto respondentů navštívilo 

tento areál a vyuţilo jeho sluţeb. Procentuální vyjádření je zobrazeno v grafu č. 4.5. 

 

 
                                                                 Graf č. 4.5 Návštěvnost Ski Mosty 
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Otázka č. 6: Uveďte zdroj, ze kterého jste se dozvěděli o tomto středisku? 

 

Tato otázka byla velmi důleţitá v oblasti marketingové komunikace. Vyjadřovala nám 

zpětnou vazbu zákazníků (v našem případě lyţařů) na kroky, které areál poskytl za účelem 

oslovení a přilákání svých budoucích zákazníků. Z odpovědí vyplynulo, ţe šedesát 

respondentů bylo osloveno formou reklamy, z toho třicet jedna pomocí internetu, osmnáct 

pomocí billboardů umístěných v okolí areálu, čtyři pomocí reklamy v rádiích, další čtyři 

pomocí regionálního tisku a poslední tři byli oslovení pomocí časopisu o lyţování. Zbylých 

čtyřicet respondentů se o tomto areálu dozvědělo pomocí své známe osoby, coţ svědčí 

o dobrém jméně areálu. Procentuální znázornění lze nalézt v grafu č. 4.6. 

 

 
                                                                                           Graf č. 4.6 Zdroje 

 

 

Otázka č. 7: Sledujete webové stránky tohoto střediska? 

 

U této otázky bylo na výběr pouze ze dvou odpovědí, a sice ano nebo ne. Šedesát šest 

respondentů odpovědělo, ţe webové stránky sleduje. Lidé tyto stránky sledují hlavně 

z důvodu zjištění aktuálního stavu sjezdovek, který lze zjistit pomocí online kamer přímo 

v areálu. Také je sledují kvůli aktuálním meteorologickým podmínkám a v neposlední řadě 

kvůli aktuálnímu ceníku či plánovaným akcím. Zbylých třicet čtyři respondentů uvedlo, ţe 

webové stránky nesledují. Procentuální vyjádření je zobrazeno v grafu č. 4.7. 
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                                                  Graf č. 4.7. Sledovanost webových stránek 

 

 

Otázka č. 8: Jak jste byli spokojeni s úpravou sjezdovek v tomto areálu? 

 

U této otázky byly odpovědi rozděleny do pěti skupin. Velmi spokojeni, spokojeni, 

průměrně spokojeni, nespokojeni a velmi nespokojeni.  

Tato otázka měla vypovídat o jednom ze základních elementů lyţařského areálu 

vůbec, čili o úpravě a péči o sjezdovky. V současné době je technika na vysoké úrovni, a tak 

péče o kvalitní svah je stále lepší a snadnější.  

Devět respondentů uvedlo, ţe jsou velmi spokojeni s úpravou sjezdovek, padesát čtyři 

respondentů uvedlo, ţe jsou spokojeni úpravou sjezdovek, dalších třicet jedna respondentů 

bylo průměrně spokojeno s údrţbou svahů a posledních šest respondentů bylo s úpravou 

sjezdovek nespokojeno. Ţádný respondent však nebyl hrubě nespokojen s úpravou sjezdovek. 

Procentuální vyjádření lze nalézt v grafu č. 4.8. 
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                                                Graf č. 4.8 Spokojenost s úpravou sjezdovek 

 

 

Otázka č. 9: Ceny za vleky se Vám zdají v poměru ke kvalitě sjezdovek jako? 

 

Tato otázka volně navazovala na předchozí otázku č 8, jelikoţ se zde hodnotila výše 

ceny za vleky v závislosti na kvalitě sjezdovek. Respondenti mohli ceny zhodnotit jako příliš 

vysoké, vysoké, přijatelné, nízké či příliš nízké. 

Sedmdesát tři respondentů označilo ceny jako přijatelné v poměru ke kvalitě 

sjezdovek. Dvacet sedm respondentů označilo ceny za vysoké v poměru ke kvalitě sjezdovek. 

Zbylé odpovědi nebyly označeny. Procentuální vyjádření lze nalézt v grafu č. 4.9. 

Z odpovědí na tuto otázku lze usoudit, ţe respondenti vnímají tento areál jako 

poměrně kvalitní, s moţností dobrého lyţování za přijatelné ceny. 

 

 
                                                                              Graf č. 4.9 Ceny za vleky 
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Otázka č. 10: Vzdálenost střediska je pro Vás? 

 

Jelikoţ z předchozích otázek vyplynulo, ţe v tomto areálu si lze kvalitně zalyţovat za 

poměrně přijatelné ceny, v této otázce byli dotazováni respondenti na skutečnost, jak jim 

vyhovuje vzdálenost střediska. Respektive jak daleko jsou ochotni cestovat za kvalitním 

lyţováním. Vzdálenost mohli hodnotit jako: zcela vyhovující, vyhovující, průměrně 

vyhovující, nevyhovující či zcela nevyhovující. 

Jelikoţ je tento areál vzdálen od města Třinec zhruba dvacet kilometrů a je dostupný 

jak autem, příměstskou autobusovou dopravou, vlakem či speciálním skibusem, tak právě 

z těchto důvodů byla vzdálenost hodnocena velmi pozitivně. 

Šedesát sedm respondentů označilo vzdálenost jako vyhovující, šestnáct za zcela 

vyhovující, dalších patnáct za průměrně vyhovující a poslední dva respondenti označili 

vzdálenost tohoto střediska jako nevyhovující.  

 

 
                                                                    Graf č. 4.10 Vzdálenost střediska 

 

 

Otázka č. 11: Využili jste služeb Fun parku (atrakce v letním období)? 

 

Tato otázka měla jasný záměr, a sice zjistit, zda respondenti vyuţívají sluţeb Fun 

parku, tedy v podstatě zda vyuţívají areál i v letním období. Sedmdesát čtyři respondentů 

odpovědělo, ţe vyuţilo sluţeb Fun parku. Zbylých dvacet šest naopak odpovědělo, ţe těchto 

sluţeb nevyuţilo. Procentuální vyjádření lze nalézt v grafu č 4.11. 
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                                                                 Graf č 4.11 Vyuţívání Fun parku 

 

 

Otázka č. 12: Ceny za atrakce ve Fun parku se Vám jeví jako? 

 

V této otázce mělo zbylých sedmdesát čtyři respondentů, kteří odpověděli ano 

v minulé otázce, za úkol zhodnotit ceny ve Fun parku. Ceny mohli označit jako: příliš vysoké, 

vysoké, přijatelné, nízké, velmi nízké. 

Čtyřicet čtyři respondentů označilo tyto ceny za přijatelné, dvacet čtyři respondentů 

jako vysoké a zbylých šest jako příliš vysoké. Ostatní moţné odpovědi nebyly označeny. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.12. 

 

 
                                                                        Graf č 4.12 Ceny ve Fun parku 
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Otázka č. 13: Jak jste byli spokojeni s Fun parkem? 

 

V této otázce měli respondenti za úkol charakterizovat svoji celkovou spokojenost 

s Fun parkem.  

Na výběr měli z těchto následujících odpovědí: velmi spokojeni, spokojeni, průměrně 

spokojeni, nespokojeni a velmi nespokojeni. 

Čtyřicet jedna respondentů bylo s Fun parkem spokojeno, dvacet čtyři bylo velmi 

spokojeno a zbylých devět respondentů bylo průměrně spokojeno. Ostatní odpovědi nebyly 

označeny. Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.13. 

 

 
                                                          Graf č. 4.13 Spokojenost s Fun parkem 

 

 

Otázka č. 14: Vyuţili jste někdy ubytovacích sluţeb v tomto středisku? 

 

U této otázky byly odpovědi jednoznačné a to hlavně z důvodu malé vzdálenosti 

areálu od města Třinec. Sedmdesát respondentů uvedlo, ţe nikdy nevyuţili ubytovacích 

sluţeb, zbylých dvacet pět respondentů uvedlo, ţe v tomto areálu vyuţilo ubytovacích sluţeb. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.14. 
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                                                        Graf č. 4.14 Vyuţití ubytovacích sluţeb 

 

 

Otázka č. 15: Jak jste byli spokojeni s kvalitou nabízených ubytovacích služeb? 

 

Na tuto otázku byly odpovědi velice jednoznačné. Na výběr měli respondenti z pěti 

odpovědí: velmi spokojeni, spokojeni, průměrně spokojeni, nespokojeni, velmi nespokojeni. 

Vzhledem k tomu, ţe hotel v tomto areálu je nově postaven a je velice moderní, dvacet dva 

respondentů bylo velmi spokojeno s nabízenými ubytovacími sluţbami a zbylí tři respondenti 

byli spokojeni s těmito sluţbami. Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.15.  

 

 
                                          Graf č. 4.15 Spokojenost s ubytovacími sluţbami 
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Otázka č. 16: Ceny za ubytovací služby v tomto areálu se Vám jeví jako? 

 

U této otázky měli respondenti na výběr z pěti moţných odpovědí. Ceny mohli vnímat 

jako: příliš vysoké, vysoké, přijatelné, nízké a příliš nízké. Osmnáct respondentů vnímá cenu 

za ubytovací sluţby v tomto areálu jako vysoké, zbylých sedm respondentů tyto ceny vnímá 

jako přijatelné.  

Na cenách se jednoznačně podepisuje fakt, ţe hotel byl vystavěn teprve v nedávné 

době a kvalita nabízených sluţeb je na velmi vysoké úrovni. Procentuální vyjádření odpovědí 

respondentů je znázorněno v grafu č. 4.16. 

 

 
                                                            Graf č. 4.16 Ceny za ubytovací sluţby 

 

 

Otázka č. 17: Jaké byste doporučili změny týkající se nabízených služeb v tomto areálu? 

 

Tato otázka byla otázkou otevřenou, kdy respondenti mohli projevit svůj vlastní názor 

a napsat svá doporučení či výtky v oblasti nabízených sluţeb v tomto areálu. Drtivá většina 

odpovědí byla ve smyslu, ţe tomuto areálu nelze nic vytknout.  

Ovšem zaujaly mě dva názory respondentů, kteří rozebírali poskytovanou sluţbu 

snowpark (soubor překáţek které jsou speciálně připraveny hlavně pro snowboardisty). 

Respondenti vytýkali tomuto areálu malou rozmanitost překáţek ve snowparku a nevhodné 

umístění, které je v těsné blízkosti sjezdovky, na které se učí lyţovat začínající lyţaři.  
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Otázka č. 18: Využili jste služeb Park snow Veľká Rača? 

 

Na tuto otázku odpovědělo šedesát sedm respondentů kladně, čili uvedli, ţe navštívili 

Park snow Veľká Rača. Zbylých třicet tři respondentů uvedlo, ţe tento areál nikdy 

nenavštívili. Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č 4.18. 

 

 
                                          Graf č. 4.18 Návštěvnost Park snow Veľká Rača 

 

 

Otázka č. 19: Uveďte zdroj, ze kterého jste se dozvěděli o tomto středisku? 

 

Při této otázce byly odpovědi podobného rázu jako u jedné z přecházejících otázek 

týkající se zdrojů Ski areálu Mosty u Jablunkova. Opět měli respondenti na výběr z těchto 

moţností: internet, rádio, billboard, doporučení známých, TV, noviny, časopis a jiný zdroj. 

Jediný rozdíl je v tom, ţe se okruh respondentů zmenšil ze sta na šedesát sedm (v důsledku 

předchozí otázky). 

Zhruba třicet tři respondentů se o tomto areálu dozvědělo na doporučení svých 

známých, coţ svědčí o dobrém renomé tohoto areálu, dalších sedmnáct respondentů se 

o tomto areálu dozvědělo z reklam na internetu, deset respondentů bylo ovlivněno reklamou 

v rádiích, pět respondentů se o tomto areálu dozvědělo pomocí billboardu a zbylí dva 

respondenti byli na tento areál upozorněni prostřednictvím časopisu o lyţování. Ostatní 

moţnosti neoznačil ani jeden z respondentů. Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu 

č. 4.19. 
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                                                                                               Graf 4.19 Zdroje 

 

 

Otázka č. 20: Sledujete webové stránky střediska? 

 

Při této otázce byly odpovědi vcelku jednoznačné. Padesát dva respondentů sleduje 

webové stránky střediska a zbylých 15 respondentů stránky nesleduje. Procentuální vyjádření 

je znázorněno v grafu č. 4.20. 

 

 
                                                Graf č. 4.20 Návštěvnost webových stránek 

 

 

Otázka č. 21: Jak jste byli spokojeni s úpravou sjezdovek? 

 

Na tuto otázku měli respondenti k dispozici pět různých odpovědí. Velmi spokojeni, 

spokojeni, průměrně spokojeni, nespokojeni či velmi nespokojeni. 
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Čtyřicet tři respondentů bylo s úpravou sjezdovek spokojeno, sedmnáct respondentů 

bylo průměrně spokojeno, další čtyři respondenti byli velmi spokojeni a zbylí tři respondenti 

byli s úpravou sjezdovek nespokojeno. Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č 4.21. 

 

 
                                                Graf č. 4.21 Spokojenost s úpravou sjezdovek 

 

 

Otázka č. 22: Ceny za vleky (či lanovky) se Vám zdají v poměru ke kvalitě sjezdovek jako? 

 

U této otázky mohli respondenti označit ceny za vleky v tomto areálu jako: příliš 

vysoké, vysoké, přijatelné, nízké, příliš nízké.  

Čtyřicet jedna respondentů označilo ceny za vleky v tomto areálu jako vysoké, dalších 

dvacet čtyři respondentů jako přijatelné a zbylí dva respondenti označili tyto ceny jako příliš 

vysoké. Ostatní moţnosti neoznačil ani jeden respondent. Procentuální vyjádření je 

znázorněno v grafu č. 4.22. 
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                                                                             Graf č. 4.26 Ceny za vleky 

 

 

Otázka č. 23: Vzdálenost střediska je pro Vás? 

 

Na tuto otázku bylo pět moţných odpovědí. A sice vzdálenost mohla respondentům 

zcela vyhovovat, vyhovovat, průměrně vyhovovat, nevyhovovat či zcela nevyhovovat. Zde je 

nutno podotknout, ţe areál je vzdálen zhruba čtyřicet kilometrů od města Třinec. 

Třicet tři respondentů odpovědělo, ţe jim vzdálenost tohoto střediska nevyhovuje, 

dvaceti vyhovuje, dalším devíti respondentům tato vzdálenost průměrně vyhovuje, třem zcela 

vyhovuje a zbylým dvěma respondentům zcela nevyhovuje. Procentuální vyjádření je 

znázorněno v grafu č. 4.23. 

 

 

 
                                                                   Graf č. 4.23 Vzdálenost střediska 
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Otázka č. 24: Využili jste služeb Fun parku (atrakce využívané v letním období)? 

 

Na tuto otázku byla moţná odpověď pouze ano či ne. Z šedesáti sedmi moţných 

respondentů padesát dva Fun park navštívilo a zbylých patnáct nikoliv. Procentuální vyjádření 

návštěvy Fun parku je znázorněno v grafu č. 4.24. 

 

 
                                                                      Graf č. 4.24 Vyuţití Fun parku 

 

 

 Otázka č. 25: Ceny za atrakce ve Fun parku se Vám jeví jako? 

 

Na tuto otázku odpovídalo jiţ zbylých padesát dva respondentů. Odpovídali právě ti, 

kteří na předcházející otázku odpověděli kladně.  

V této otázce mohli respondenti označit ceny ve Fun parku jako: příliš vysoké, vysoké, 

přijatelné, nízké či příliš nízké. Respondenti pouţili pouze dvě moţnosti. Třicet jedna z nich 

označilo tyto ceny jako vysoké a dvacet jedna respondentů označilo tyto ceny jako přijatelné. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.25. 
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                                                                    Graf č. 4.25 Ceny ve Fun parku 

 

 

Otázka č. 26: Jak jste byli spokojeni s Fun parkem? 

 

Respondenti mohli být s Fun parkem: velmi spokojeni, spokojeni, průměrně 

spokojeni, nespokojeni, velmi nespokojeni. 

Dvacet osm respondentů bylo s Fun parkem spokojeno, dalších dvacet jedna bylo 

velmi spokojeno a zbylí tři respondenti byli průměrně spokojeni. Ostatní moţnosti neoznačil 

ani jeden respondent. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.26. 

 

 
                                                            Graf č. 4.26 Spokojenost s Fun parkem 
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Otázka č. 27: Využili jste někdy ubytovací služby v tomto středisku? 

 

Na tuto otázku odpovídalo šedesát sedm respondentů. Moţné odpovědi byly ano či ne. 

Čtyřicet osm respondentů uvedlo, ţe vyuţilo ubytovacích sluţeb v tomto areálu, zbylých 

devatenáct nikoliv. Procentuální vyjádření je zobrazeno v grafu č. 2.27. 

 

 
                                                        Graf č. 4.27 Vyuţití ubytovacích sluţeb 

 

 

Otázka č 28: Jak jste byli spokojeni s kvalitou nabízených ubytovacích služeb? 

 

Na tuto otázku odpovídalo čtyřicet osm respondentů. Čili pouze ti, kteří na předešlou 

otázku odpověděli kladně. Respondenti mohli charakterizovat svou spokojenost 

s ubytovacími sluţbami jako: velmi spokojeni, spokojeni, průměrně spokojeni, nespokojeni 

a velmi nespokojeni.  

Třicet devět respondentů bylo velmi spokojeno s ubytovacími sluţbami a zbylých 

devět označilo moţnost spokojeni. Ostatní moţnosti ani jeden z respondentů neoznačil. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.28. 
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                                            Graf č. 4.28 Spokojenost s ubytovacími sluţbami 

 

 

Otázka č. 29: Ceny za ubytovací služby v tomto areálu se Vám jeví jako? 

 

Na tuto otázku odpovídalo opět čtyřicet osm respondentů. Ceny za ubytovací sluţby 

mohli respondenti označit jako příliš vysokou, vysokou, přijatelnou, nízkou či příliš nízkou. 

Osmnáct respondentů vnímalo tyto ceny jako vysoké, patnáct jako příliš vysoké 

a zbylých patnáct respondentů jako přijatelné. Ostatní moţnosti neoznačil ţádný respondent. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu č. 4.29. 

 

 
                                                          Graf č. 4.29 Ceny za ubytovací sluţby 
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Otázka č. 30: Jaké byste doporučili změny týkající se nabízených služeb v tomto areálu? 

 

Odpovědi na tuto otázku byly velmi jednoznačné, jelikoţ ţádný respondent neměl 

ţádnou výhradu vůči sluţbám, které jsou poskytovány v tomto areálu. Taktéţ zde nikdo 

neuvedl ţádné návrhy na zlepšení či jiné připomínky. 

 

4.2 Swot analýza  
 

4.2.1 Ski areál Mosty u Jablunkova 

 

 

Sílné stránky 

 Výborná dostupnost 

 Velká kapacita parkoviště 

 Skvělá technická vybavenost 

 Reklama v rádiích 

 Organizace závodů 

 Kvalitní fun park 

 Rozsáhlé internetové stránky 

 Umělé zasněţování 

 Snowpark 

 

Slabé stránky 

 Pouze vleky „tatrapoma“ 

 Omezená ubytovací kapacita 

 Krátké sjezdovky 

 Špatná údrţba snowparku 

 Špatně situován snowpark 

 Neexistující profil na sociální síti 

Facebook 

 

Příležitosti 

 Zvyšování volného času populace 

 Dobré povědomí mezi lidmi 

 Zlepšení celkové ekonomické situace 

 

Hrozby 

 Rostoucí počet lyţařských středisek 

 Dlouhodobě nepříznivé 

meteorologické podmínky 

 Prohloubení ekonomické krize 
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Silné stránky 

 

 Výborná dostupnost areálu. Moţnost dopravy automobilem, vlakem, autobusem či 

speciálním skibusem. 

 Velká kapacita a dobré umístění parkoviště. Nachází se hned vedle hotelu Grůň, přímo 

pod sjezdovkou. Z auta se lze dostat přímo na svah za jednu minutu. 

 Díky dobré technické vybavenosti kvalitní údrţba svahů (vysoká technická úroveň 

roleb a sněţných děl). 

 Reklama v rádiích, která oslovuje větší spektrum potencionálních zákazníků. 

 Organizace veřejných závodů. 

 Díky kvalitnímu Fun parku je moţné vyuţívat areál celoročně. 

 Rozsáhlé internetové stránky s aktuálními informacemi. Zákazníci mohou sedět doma 

u počítače a díky online kamerám zabudovaných přímo v areálu mohou získat aktuální 

informace o sněhových či meteorologických podmínkách v areálu. 

 Umělé zasněţování za pomocí moderního vybavení velmi výrazně prodluţuje 

lyţařskou sezónu.  

 Snowpark, který nabízí více moţnosti, především pro zákazníky preferující jízdu na 

snowboardu. 

 

Slabé stránky 

 

 V celém areálu se zákazníci mohou setkat pouze s vleky „tatrapoma“. 

 Omezená kapacita ubytování v bezprostředním okolí sjezdovek (čili v podstatě 

omezená kapacita hotelu Grůň). 

 Krátké a málo atraktivní sjezdovky v porovnání s konkurencí. 

 Špatná údrţba snowparku. 

 Těsná blízkost snowboardistů ve snowparku a začínajících lyţařů. 

 Ţádná komunikace s lidmi prostřednictvím moderní sociální sítě facebook. 

 

Příležitosti 

 

 Zvyšování mnoţství volného času populace. 

 Dobré povědomí mezi lidmi o tomto areálu.  
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 Zlepšení ekonomické situace a koupěschopnosti obyvatel v regionu. 

 

Hrozby 

 

 Rostoucí počet konkurenčních lyţařských areálů v blízkém okolí, které stále více 

přitahují zákazníky. Můţou přetahovat zákazníky tohoto areálu. 

 Dlouhodobě nepříznivé meteorologické podmínky, které mohou výrazně zkrátit 

lyţařskou sezónu (globální oteplování). 

 Prohloubení ekonomické krize, nárůst nezaměstnanosti v regionu. 

 

 

4.2.2 Park snow Veľká  Rača 

 

Silné stránky 

 Kvalitní sedačkové lanovky 

 Větší délka sjezdovek 

 Dynamika areálu 

 Snowpark 

 Reklama na billboardech 

 Zájezdové autobusy 

 

 

Slabé stránky 

 Velká vzdálenost od města Třinec 

 Dostupnost přímo k vlekům pouze 

autem nebo skibusem 

 Slabá komunikace přes webové 

stránky 

 Slabá komunikace přes sociální síť 

Facebook 

 

Příležitosti 

 Nárůst zájmů klientů cestovních 

kanceláří o zájezdy do těchto areálů 

 Růst koupěschopnosti obyvatelstva 

 Zlepšení celkové ekonomické situace 

 

Hrozby 

 Globální oteplování 

 Vznik nových lyţařských středisek 

 Zlevňování zahraničních lyţařských 

zájezdů 

 Prohloubení ekonomické krize 
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Silné stránky 

 

 Kvalitní sedačkové lanovky, které mohou přepravit větší počet osob za hodinu. 

 Délka a rozmanitost sjezdovek. 

 Velmi dynamicky se rozvíjející areál, zvětšuje se kapacita ubytovacích míst 

a restauračních zařízení, neustálý nárůst a zkvalitňování poskytovaných sluţeb. 

 Snowpark - větší moţnosti pro zákazníky preferující jízdu na snowboardu. 

 Reklama na billboardech při hlavních dopravních tazích v blízkosti areálu. 

 Zájezdové autobusy z okolních měst, které jsou z části dotovány nebo jsou ceny 

nastaveny tak, aby se pokryly fixní náklady na provoz tohoto způsobu dopravy. 

 

Slabé stránky 

 

 Pro některé zákazníky velká vzdálenost od města Třince a komplikovanější dojezd 

vlakem. 

 Dostupnost do těsné blízkosti ke svahu pouze autem či skibusem. 

 Slabá komunikace prostřednictvím webových stránek. 

 Velmi slabá komunikace se stávajícími či potencionálními zákazníky prostřednictvím 

sociální sítě facebook. 

 

Příležitosti 

 

 Nárůst zájmu klientů cestovních kanceláří o zájezdy do tohoto areálu. 

 Růst koupěschopnosti obyvatel Slovenska a blízkého okolí. 

 Zlepšení ekonomické situace v blízkosti tohoto areálu a pokles nezaměstnanosti v jeho 

okolí. 

 

Hrozby 

 

 Globální oteplování a tím výrazné zkrácení lyţařské sezóny. 

 Vznik nových středisek blíţe městům a větší preferovanou příměstských středisek 

lyţaři. 

 Zlevňování zahraničních zájezdů především do blízkých Alp. 

 Prohloubení ekonomické krize. 
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4.3 Komparace lyžařských areálů  
 

Komparaci areálů jsem provedl z hlediska prvků marketingového mixu ve sportu. 

Porovnal jsem tedy centra v rámci těchto prvků: produkt, cena, místo a marketingová 

komunikace ve sportu. 

 

4.3.1 Produkt 

 

V případě lyţařských areálů nejde o výrobu materiálních produktů jako takových, 

nýbrţ o poskytování sluţeb.  

V zimním období jde především o transport osob z dolních částí sjezdovek do horních 

částí a poskytnutí prostorů pro samotné lyţování (a úprava těchto prostorů). Další 

poskytované sluţby jsou spíše doplňkového charakteru. Například lyţařští instruktoři 

poskytují výukové sluţby zákazníkům, ski servisy zajišťují údrţbu a servis lyţařského 

vybavení zákazníků a stanice horské sluţby zase pomoc v případě, je-li návštěvník zraněn, či 

v ohroţení ţivota. V letním období jde především o pronájem jednotlivých atrakcí v těchto 

areálech popřípadě spolu s odborným dohledem. Hotely a penziony nabízejí sluţby v oblasti 

ubytování a gastronomie. 

Toto jsou společné rysy obou areálů. Areály poskytují takřka totoţné sluţby, ovšem 

rozdíl je v jejich kvalitě a rozsahu. 

Ski areál Mosty u Jablunkova lze charakterizovat spíše jako menší areál, s kratšími 

sjezdovkami a s vleky typu tatrapoma, které jsou schopny za hodinu přepravit zhruba 2630 

osob. Počet sjezdovek je menší neţ u areálu Park snow Veľká Rača. Obtíţnost sjezdovek není 

moc pestrá, jde především o sjezdovky typu lehké či středně těţké.  

Park snow Veľká Rača je jednoznačně rozsáhlejším areálem, s delšími sjezdovkami. 

Taktéţ počet sjezdovek je vyšší neţ u Ski areálu Mosty u Jablunkova. Obtíţnost sjezdovek je 

pestřejší. Můţeme zde najít všechny základní obtíţnosti sjezdovek - od lehké aţ po těţké.  

Základní odlišností od Ski areálu Mosty u Jablunkova jsou sedačkové lanovky, které 

fungují spolu s vleky. Jde především o dvě čtyřsedačkové a jednu šestisedačkovou lanovku, 

která je v kombinaci s osmi-místnými kabinkami. Tyto lanovky a vleky jsou dohromady 

schopny přepravit 9700 osob za hodinu, coţ je skoro čtyřnásobek počtu osob, které lze 

přepravit vleky ve Ski areálu Mosty u Jablunkova. 

Fun park vyuţívaný v Mostech u Jablunkova v letních měsících lze taktéţ 

charakterizovat jako rozlohově menší, ovšem s větším počtem atrakcí. Bobová dráha je 
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v Mostech sice nejdelší v České Republice, ovšem je podstatně kratší neţ v druhém 

srovnávaném areálu. 

Fun park v areálu Park snow Veľká Rača je rozsáhlejší s takřka totoţnými atrakcemi 

v porovnání s druhým srovnávaným areálem. Chybí zde akorát sjezd na laně. Jako negativum 

bych chápal fakt, ţe pokud se zákazník chce dostat na bobovou dráhu, musí pouţít lanovou 

dráhu (samozřejmě za poplatek) či vyjít k bobové dráze pěšky.  

Ubytovací a gastronomické sluţby jsou ve Ski areálu Mosty u Jablunkova na vysoké 

úrovni. Jak vyplývá z dotazníku, zákazníci jsou převáţně velmi spokojeni. Ubytovací sluţby 

poskytuje především hotel Grůň, který je v bezprostřední blízkosti sjezdovek a je součástí 

areálu. Ostatní penziony či hotely, které lze nalézt na internetu se spíše na tomto areálu jen 

přiţivují. 

Pokud budeme mluvit o ubytování v areálu Park snow Veľká Rača, nelze hovořit 

pouze o jednom hotelu či penzionu. Ubytovat se můţeme přímo v tomto areálu nebo 

v hotelech a penzionech méně či více vzdálených od tohoto areálu. Během několika 

posledních let se okolí tohoto areálu výrazně změnilo. Neustále přibývají nové hotely 

a penziony. Okolí tohoto areálu začíná získávat ráz „alpských vesniček“, které můţeme vidět 

v blízkosti velkých zahraničních areálů. Z dotazníku taktéţ vyplynula vysoká spokojenost 

zákazníků s ubytovacími sluţbami v blízkosti tohoto areálu. Ceny za ubytování v tomto areálu 

jsou vnímány zhruba třemi čtvrtinami respondentů jako příliš vysoké. Zbylá čtvrtina 

respondentů hodnotí cenu jako přijatelnou.            

 

4.3.2 Cena 

 

Cena je chápána jako velmi důleţitý element marketingového mixu.  V případě 

lyţařských areálů se jedná o cenu za „skipas“(bodový nebo časový), cenu za poskytnutí 

některé z doplňkových sluţeb či vstupenku na jednotlivé atrakce.  

Cena by měla být stanovena v závislosti na kvalitě poskytovaných sluţeb a aktuálním 

ročním obdobím (rozdíl v ceně skipasů v průběhu sezony a mimo ni). Dále by měla být 

závislá na počtu opakování poskytování dané sluţby či době trvání poskytování dané sluţby 

(například pokud si koupím skipas na deset dní, je to výhodnější neţ kdybych si kupoval 

desetkrát skipas na jeden den).  

Také poskytování slev je velmi důleţitým prvkem v této kapitole. Slevy mohou být 

poskytovány buď podle věku (děti do 12 let, junioři, důchodci, apod.) a nebo podle počtu 

osob (skupinové slevy pro lyţařské kurzy, apod.). 
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Bylo by velmi zdlouhavé srovnávat kaţdou cenu za kaţdou sluţbu v obou areálech, 

a proto jsem cenové srovnání provedl z hlediska ceny za celodenní skipas v hlavní sezóně, 

ceny za jednu jízdu na bobové dráze a ceny za nejlevnější a zároveň nejbliţší ubytování za 

jednu noc.  Srovnávané ceny jsou vţdy ceny pro jednu dospělou osobu. Detailní náhled do 

ceníků obou areálu je moţný v příloze. 

Za celodenní skipas ve Ski areálu Mosty u Jablunkova zaplatí zákazník 

v průběhu hlavní sezóny (coţ je od 18. 12. 2010 do 20. 3. 2011) 380 Kč. V období Vánočních 

svátků aţ do Nového roku, si bude muset zákazník ještě připlatit a zaplatit tak za celodenní 

skipas sumu 420 Kč.  Za jednu jízdu na bobové dráze musí zákazník zaplatit 55 Kč. 

Nejlevnější ubytování lze nalézt v hotelu Grůň, kdy zákazník zaplatí za jednu noc včetně 

snídaně a rekreačního poplatku 550 Kč (jde ovšem o dvou či třílůţkové pokoje, při ubytování 

jedné osoby na dvoulůţkovém pokoji je cena 750Kč). Pokud budeme vycházet 

z dotazníkového šetření, zjistíme, ţe cenu za skipasy zákazníci ve většině vnímají jako 

přijatelnou. Zhruba jedna čtvrtina respondentů pak vnímá tyto ceny jako vysoké. Co se týče 

cen za atrakce ve Fun parku, jsou větší polovinou respondentů vnímány jako přijatelné, 

zbytek respondentů je vnímá jako vysoké či příliš vysoké. Ceny za ubytování v tomto areálu 

jsou vnímány zhruba třemi čtvrtinami respondentů jako vysoké. Zbylá čtvrtina respondentů 

hodnotí ceny jako přijatelné.     

Za celodenní skipas v areálu Park snow Veľká Rača zaplatí zákazník v průběhu hlavní 

sezóny (coţ je od 10. 1. 2011 do 20. 3. 2011) částku kolem 580 Kč (vţdy záleţí na aktuálním 

kurzu eura). V období Vánočních svátků aţ do Nového roku si bude muset zákazník ještě 

připlatit a zaplatit tak za tento celodenní skipas částku okolo 700 Kč. Cena za jednu jízdu na 

bobové dráze činí zhruba 72 Kč. Jelikoţ je v blízkosti tohoto areálu velké mnoţství penzionů 

a hotelů, je velmi těţké nalézt hotel srovnatelný s hotelem Grůň. Nicméně jsem ke komparaci 

ceny za noc vybral penzion Laliky jenţ se nachází v těsné blízkosti sjezdovek a kde dospělá 

osoba zaplatí za noc bez snídaně zhruba 550 Kč. Pokud budeme vycházet z dotazníkového 

šetření, zjistíme, ţe cenu za skipasy zákazníci v nadpoloviční většině vnímají jako vysoké či 

příliš vysoké a menší polovina vnímá ceny jako přijatelné. Co se týká cen za atrakce ve Fun 

parku jsou nadpoloviční většinou hodnoceny jako vysoké, menší polovina je vnímá jako 

přijatelné. Ceny za ubytovací sluţby jsou zhruba třetinou respondentů vnímány jako příliš 

vysoké, další třetinou jako vysoké a poslední třetinou jako přijatelné. 
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4.3.3 Místo 

  

Místem poskytování sluţeb je celý lyţařský areál jako komplex. Ten zahrnuje jednak 

svahy k lyţování, jednotlivé atrakce, ale také penziony a hotely slouţící k ubytování 

a gastronomickým účelům. Pokud se ovšem vţijeme do role lyţaře, budeme dostupností 

myslet samotnou dostupnost dolní stanice lanovky či vleku. 

V této kapitole je také důleţité neopomenout důleţitý prvek, čímţ je dostupnost 

daného místa. V minulosti bylo relativně sloţité dostat se za kvalitním lyţováním, jelikoţ se 

sjezdovky nacházely v často špatně dostupných místech. To bylo způsobeno nedostatečným 

technickým vybavením a vysokou závislostí na přírodních podmínkách, čili na „přírodním“ 

sněhu. V současné době je technická vybavenost na velmi dobré úrovni a „technický“ sníh lze 

vyprodukovat v podstatě kdekoliv, kde se teploty udrţují okolo bodu mrazu. Tím se rapidně 

prodluţuje lyţařská sezóna. 

Ski areál Mosty u Jablunkova je pohodlně dostupný autem, kdy cesta z Třince do 

tohoto areálu trvá zhruba 20min. Vůz lze zaparkovat na parkovišti v těsné blízkosti vleků. 

Parkovací kapacita je poměrně velká a tak nebývá s parkováním problém. Parkoviště je 

poskytováno zákazníkům centra bezplatně. Další moţností jak se relativně pohodlně dostat do 

tohoto areálu je vyuţití vlakové dopravy. Cesta z Třince vlakem trvá zhruba 30 min. 

Z vlakového nádraţí se běţnou chůzí dostaneme k vlekům zhruba za 10 min. Další moţností 

je vyuţití autobusové dopravy. Jelikoţ je zastávka autobusu umístěna v blízkosti vlakového 

nádraţí, platí stejné informace, které byly uvedeny u vlakové dopravy. 

Park snow Veľká Rača je taktéţ pohodlně dostupný autem, přičemţ cesta trvá zhruba 

40 min. Parkovací komplex je velice rozsáhlý. Z dolních míst parkoviště je nutné vyuţít 

sluţbu skibusu, který funguje jako kyvadlová doprava mezi parkovištěm a dolní stanicí 

lanovky. Parkování v tomto areálu je poskytováno zákazníkům střediska bezplatně. Cestu 

vlakem bych nedoporučoval. Vlakem se lze sice dostat do blízké obce Oščadnica z Třince 

zhruba za 45 min, ovšem komplikovanější je poté cesta z nádraţí přímo ke spodní stanici 

lanovky. Taktéţ komplikovaná je cesta autobusem. Ovšem odlišností od Ski areálu Mosty 

u Jablunkova je jednoznačně pořádání jednodenních zájezdů. Autobus jezdí aţ z Opavy a má 

postupně několik zastávek, mezi nimi i Třinec. Za cenu 750 Kč má zákazník zajištěný skipas 

a dopravu tam i zpět. 

Pokud budeme tyto areály srovnávat z hlediska vzdálenosti od města Třinec je 

vzdálenost areálu Velká Rača zhruba dvojnásobná.  
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Jak vyplývá z dotazníkového šetření, vzdálenost Mostů u Jablunkova je nadpoloviční 

většinou vnímána jako vyhovující, ostatní respondenti ji vnímají jako zcela vyhovující nebo 

průměrně vyhovující. Zanedbatelné procento respondentů vnímá vzdálenost tohoto areálu 

jako nevyhovující. Nad těmito výsledky se určitě podepsaly faktory jako blízkost vlakového 

nádraţí, průběţně dokončovaný obchvat a velká kapacita parkovacích míst.  

Oproti tomu odpovědi na otázku týkající se dostupnosti areálu Veľká Rača měly jiný 

ráz. Zhruba polovina respondentů označilo vzdálenost jako nevyhovující, či dokonce zcela 

nevyhovující. Zhruba třetina respondentů označila vzdálenost jako vyhovující a zbylí 

respondenti označili tuto vzdálenost jako průměrně či zcela vyhovující.  

 

4.3.4 Marketingová komunikace 

 

Management lyţařských areálů si velice dobře uvědomuje jak silným a důleţitým 

nástrojem je právě marketingová komunikace. Je to velmi důleţitý nástroj při získání nových 

zákazníků a také při udrţování těch současných. Důleţitým elementem je také zvyšování 

povědomí o areálech. Proto se management snaţí neustále udrţovat a zlepšovat komunikační 

činnost. 

Vedení lyţařských areálů pouţívá k marketingové komunikaci především reklamu 

a internet. 

Ski areál Mosty u Jablunkova vyuţívá reklamu na billboardech, také na internetových 

stránkách které se zabývají lyţováním, dále pak v regionálním tisku a časopisech 

zabývajícími se lyţováním. Reklama na billboardech je asi jednou z nejvíce viditelných 

reklam pro občany v okolí města Třinec. Několik billboardů je umístěno v okolí města, další 

čtyři jsou umístěny přímo na rychlostní komunikaci mezi Třincem a areálem. Na billboardech 

je uvedena aktuální vzdálenost střediska, orientační návod jak se dostat do dané lokality, 

nabízené sluţby či kontakt na info centrum střediska. Reklama na internetu je umísťována na 

webové stránky zajímající se o lyţování apod. Reklama v místním tisku je prostřednictvím 

článků a barevně tištěných reklam. 

Park snow Veľká Rača taktéţ disponuje poměrně velkou sítí billboardů a to jednak na 

trase mezi Třincem a areálem, ale také přímo v samotném městě. Reklamu na internetu tento 

areál vyuţívá podobně jako Ski Mosty, prostřednictvím internetových stránek zabývajícími se 

lyţováním. Ovšem co se týče komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu je zde jedna 

odlišnost oproti Ski Mosty. Veľká Rača má na sociální síti facebook zřízen profil areálu. Coţ 

je hlavně pro mladší generaci velkým přínosem. Také reklama v rádií je jednoznačně lepší neţ 
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u areálu Ski Mosty. Je prezentována na více rádiích v poměrně vydařeném podání. Na závěr 

reklama v tisku a časopisech je prezentována podobně jak u Ski areálu Mosty u Jablunkova. 

Z marketingového průzkumu vyplývá, ţe menší polovina respondentů se o Ski areálu 

Mosty u Jablunkova dozvěděla na doporučení svých známých, z čehoţ lze usuzovat, ţe tento 

areál má mezi lidmi velmi dobré renomé. Další účinná forma reklamy byla respondenty (asi 

jednou třetinou) označena reklama na internetu, a to i navzdory faktu, ţe tento areál nemá 

zřízen profil na sociální síti facebook na které se v současnosti kumuluje velký počet osob 

spíše mladší generace. Necelá jedna pětina respondentů označila billboardy jako zdroj, ze 

kterého se dozvěděli o tomto areálu. Zdroje, které představují rádia, tisk a časopisy byly 

označeny mizivým mnoţstvím respondentů. 

O areálu Park snow Veľká Rača se podle dotazníku dozvěděla polovina respondentů 

na doporučení svých známých, coţ opět potvrzuje dobré jméno areálu. Přesně čtvrtina 

respondentů uvedla internet jako zdroj, ze kterého se dozvěděli o tomto areálu. Dle mého 

názoru by toto číslo mohlo být daleko vyšší, pokud by byl aktivně vyuţíván profil na sociální 

síti facebook. Rádio jako zdroj, ze kterého se zákazníci dozvěděli o tomto areálu bylo 

označeno zhruba jednou šestinou respondentů. Zdroje, které představují billboardy a reklamy 

v časopisech označila asi jedna desetina respondentů.  

Obecně lze tedy konstatovat, ţe v Třinci a okolí je efektivnější reklama Ski areálu 

Mosty u Jablunkova. Tento areál koncentruje svou reklamní kampaň hlavně do svého 

blízkého okolí. Pokud se chceme bavit o reklamě na rozlehlejším území, bude v této 

disciplíně jednoznačněji efektivnější Park snow Veľká Rača. To lze usuzovat například 

z faktu, ţe do tohoto areálu jsou vypravovány skibusy se zákazníky aţ z Opavy, která je 

vzdálena přes sto kilometrů. Lepší potenciál má tedy reklamní kampaň Park snow Veľké 

Rači. 
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5 Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

 

Informace, které byly potřebné pro dosaţení tohoto výzkumu jsem sbíral z primárních 

i sekundárních zdrojů. Primární informace jsem získal analýzou lyţařských areálů a také 

z dotazníkového šetření. Sekundární informace jsem získal z internetových zdrojů. 

 

Shrnutí výsledků šetření 

Dotazník, který byl rozdán lyţařům v Třinci a okolí, byl rozdělen na tři tematické 

okruhy. První okruh (otázky č. 1-4) měl blíţe charakterizovat respondenty, druhý okruh 

(otázky č. 5-17) měl za úkol analyzovat sluţby ski areálu Mosty u Jablunkova a třetí okruh 

(otázky č. 18- 30) měl analyzovat sluţby Park ski Veľká Rača.  

Dotazník tedy vyplnilo více muţů (60%) neţ ţen (40%). Nejčastěji tento dotazník 

vyplnili respondenti ve věkové kategorii 19-26 let (63%), dále pak respondenti ve věkové 

kategorii 27-50 let (20%). Většina respondentů dosáhla nejvyššího vzdělání středního 

s maturitou (69%). Dotazník vyplňovali respondenti hlavně s průměrným měsíčním příjmem 

10 001-20 000 Kč (37%). 

Z dotazníkového šetření dále vyplývá, ţe všichni respondenti (100%) navštívili Ski 

areál Mosty u Jablunkova. Většina respondentů (40%) se o tomto areálu dozvěděla na základě 

doporučení známých, nebo prostřednictvím reklamy na internetu (31%). Větší polovina 

zákazníku (66%) pak dále uvedla, ţe sledují webové stránky areálu. Spokojenost s úpravou 

sjezdovek v tomto areálu dopadla poměrně pozitivně. Zhruba polovina zákazníku (54%) byla 

s úpravou sjezdovek spokojena a přibliţně třetina zákazníků (31%) byla spokojena průměrně. 

Přibliţně tři čtvrtiny respondentů (73%) vnímá ceny za vleky jako přijatelné, zbytek 

respondentů pak jako vysoké. Následující otázka týkající se vzdálenosti střediska dopadla 

velice kladně. Větší polovina zákazníku (67%) charakterizovala vzdálenost areálu jako 

vyhovující, zbylí respondenti označili vzdálenost jak zcela vyhovující či průměrně vyhovující. 

Fun park tohoto areálu vyuţily zhruba tři čtvrtiny respondentů (74 %). Větší polovina 

zákazníků (60%) vnímá ceny za atrakce ve fun parku jako přijatelné a je s jeho sluţbami 

spokojena (55%). Ubytovacích sluţeb vyuţilo přesně tři čtvrtiny respondentů, přičemţ 

převáţná část (88%) byla s nabízenými sluţbami velmi spokojena, ovšem relativně velké 

procento respondentů (72%) označilo ceny za ubytovací sluţby jako vysoké. Při poslední 

otázce týkající se tohoto areálu mohli zákazníci vyjadřovat své návrhy na zlepšení apod. 
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Nejzajímavějším návrhem byl přesun snowparku do větší vzdálenosti od sjezdovky na které 

se učí lyţovat začínající lyţaři. Snowboardisti a začínající lyţaři se zde často křiţují a můţe 

tak docházet k nepříjemným zraněním. 

Z dotazníku také vyplývá, ţe ski areál Park snow Veľká Rača navštívila větší polovina 

respondentů (67%). Přesně polovina respondentů (50%) která navštívila tento areál se o něm 

dozvěděla na základě doporučení známých, zhruba čtvrtina pak prostřednictvím internetu 

(26%). Zhruba tři čtvrtiny respondentů (78%) dále potvrdilo, ţe navštěvují webové stránky 

tohoto areálu. Větší polovina zákazníků (65%) bylo s úpravou sjezdovek v tomto areálu 

spokojena, zhruba čtvrtina zákazníků (26%) pak byla s úpravou sjezdovek spokojena 

průměrně. Přibliţně dvě třetiny respondentů (61%) vnímá ceny v tomto areálu jako vysoké. 

Také vzdálenost tohoto areálu není vnímána respondenty příliš pozitivně. Zhruba polovině 

zákazníkům (49%) vzdálenost tohoto střediska nevyhovuje. Fun park tohoto areálu navštívily 

tři čtvrtiny respondentů (78%). Ceny sluţeb ve fun parku jsou většinou zákazníků (60%) 

označovány jako vysoké, větší polovina (54%) je s jeho sluţbami spokojena. Ubytovací 

sluţby tohoto areálu vyuţily zhruba tři čtvrtiny respondentů (72%), z toho většina (81%) je 

s nimi spokojena, ovšem zhruba třetina respondentů (31%) tyto ceny označila jako příliš 

vysoké a další přibliţně třetina (38%) je označila jako vysoké. V poslední otázce týkající se 

tohoto areálu měli respondenti vyjádřit své připomínky popřípadě doporučení tomuto areálu, 

ovšem ani jeden respondent se nevyjádřil. 

 

Návrhy a doporučení 

Jeden z hlavních návrhů vůči oběma areálům je zřízení profilu daného areálu na 

sociální síti facebook. Tato sociální síť můţe být jednoduše vyuţitá jako bezplatná reklama. 

Stačí se pouze zaregistrovat, vytvořit profil areálu, rozeslat tento profil lidem, vytvořit okruh 

lidí, kterým se líbí daný areál a poté uţ jen poskytovat aktuální informace o areálu či rozesílat 

lidem pozvánky týkajících se nejrůznějších akcí tohoto areálu. Jelikoţ je tato sociální síť 

vyuţívána hlavně segmentem populace ve věku 15-30 let, je tato moţnost, dle mého názoru, 

moţností, jak oslovit velký okruh potencionálních zákazníků. Je pravdou, ţe Park snow 

Veľká Rača sice zřízený profil na facebooku má, jedná se ovšem pouze o jakousi pasivní 

formu, která má charakter fóra, kde mohou zákazníci diskutovat o tomto areálu. Dle mého 

názoru by profil měl být vyuţíván aktivně managementem areálu a poskytovat aktuální 

informace o areálu a informovat zákazníky o moţných slevách, jednorázových akcích apod. 
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Dalším doporučením v oblasti marketingu pro oba areály je nabízení speciálních 

slevových balíčku, kterými by měly areály přilákat větší okruh zákazníků. Slevové balíčky by 

mohly být nabízeny například rodinám, které by mohly ušetřit peníze právě na tom, ţe by do 

areálu vzali i své děti. Například pokud by si dva zákazníci (manţelé) koupili skipas, jejich 

dítě by skipas dostalo s poloviční slevou. Podobné rodinné slevy by bylo moţné aplikovat 

i v oblasti ubytovacích sluţeb. Například při objednání dvoulůţkového pokoje manţely by 

mohlo jejích dítě dostat přistýlku zdarma. Varianta slevových balíčků můţe být velmi 

rozmanitá a aplikovatelná takřka na všechny poskytované sluţby obou areálů. 

Co se týče změn směrovaným ke konkrétním areálům, tak bych Ski areálu Mosty 

u Jablunkova jednoznačně navrhnul vybudování sedačkové lanovky. V současné době je 

sedačková lanovka samozřejmostí v kaţdém významnějším areálu. Její vybudování by 

samozřejmě probíhalo v letních měsících, coţ by nijak neuškodilo lyţařské sezóně.  

Jako další návrh na zlepšení pro tento areál bych viděl posílení marketingové 

komunikace s potencionálními zákazníky, a to nejen prostřednictvím internetové sociální sítě. 

Jednoznačně bych uskutečnil reklamní kampaň, která by celý region postihovala celoplošně. 

Dle mého názoru je současná reklamní kampaň zaměřena aţ příliš zbytečně moc lokálně. 

V souvislosti s tímto faktem, bych zavedl pořádání zájezdů z blízkého okolí (Karviná, 

Ostrava, Havířov apod.) do tohoto areálu, jak je tomu u areálu Veľká Rača. Taktéţ bych 

reklamní kampaň rozšířil za hranice naší republiky a to konkrétně na Slovensko a do Polska. 

Zejména polští lyţaři mohou pro tento areál představovat velký potenciál. 

Navrhovat zlepšení u areálu Park snow Veľká Rača není vůbec jednoduchou 

záleţitostí. V důsledku velké rozlohy a také velké kapacity tohoto areálu je třeba počítat na 

dolních stanicích lanovek a vleků s kumulujícími se řadami lyţařů čekající na lanovku či vlek. 

Tento problém lze vyřešit investicí do větší přepravovací kapacity, která uţ tak je na velmi 

dobré úrovni, ovšem investice neměly být mým hlavním návrhem. Řešení totiţ můţe být 

daleko jednodušší. Lidé sice mohou čekat na lanovku, ovšem bude se jim čekat příjemněji, 

pokud se budou nějakým způsobem bavit. Bavit by se mohli například doprovodným 

programem v dolních stanicích lanovek a vleků, který by mohl být zprostředkováván 

například moderátory z rádií, za doprovodu nejrůznějších soutěţí apod. (inspiraci k tomuto 

návrhu jsem čerpal z předešlých sezón v tomto areálu, kdy zde podobný program fungoval, 

ovšem byl zrušen, čili tento návrh se týká spíše jeho znovuzavedení). 

V okolí areálu Park snow Veľká Rača funguje velké mnoţství hotelů či penzionů, 

které nejsou přímo s areálem propojeny ţádnou vazbou. Dle mého názoru, by oběma stranám 

prospěla vzájemná spolupráce ve formě vzájemně poskytovaných slev. Hotely a penziony 
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v této lokalitě by, dle mého názoru, neměly poskytovat pouze ubytování, ale měly poskytovat 

moţnost lyţování a ubytování. Čili pokud se zákazník ubytuje v daném hotelu či penzionu 

měl by dostat slevu na skipas, coţ by mohlo být výhodné jednak pro majitelé hotelů, kteří 

přilákají více zákazníků na tuto akci, ale také pro areál samotný, jelikoţ bude mít jistotu 

zákazníku, kteří si skutečně přijedou zalyţovat. 
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6 Závěr 

  

V první části své bakalářské práce jsem se věnoval teoretickému úvodu do 

problematiky, především marketingovému mixu ve sportu. V druhé části své bakalářské 

práce, kterou lze označit jako praktickou část, jsem popsal současný stav obou zkoumaných 

areálů, tedy Ski areálu Mosty u Jablunkova a Park snow Veľká Rača. Dále pak jsem 

analyzoval dotazník, který byl vyplněn sto respondenty z města Třince a okolí. Následně jsem 

provedl komparaci obou areálů. Na závěr své práce jsem pak uvedl několik doporučení 

a návrhu na zlepšení některých sluţeb v obou centrech. 

Cílem mé bakalářské práce tedy bylo zjistit za pomocí marketingového výzkumu, zda 

jsou zákazníci spokojeni s nabízenými sluţbami těchto areálů, jak vnímají ceny za sluţby 

v těchto areálech, dále jsem také zkoumal obecné povědomí o tomto areálu, tedy jak efektivní 

je jejich marketingová komunikace. Dále bylo cílem mého výzkumu zjistit úroveň kvality 

sluţeb a na závěr bylo mým cílem provést srovnání obou areálů z hlediska marketingového 

mixu ve sportu. 

Dle mého názoru jsem stanoveného cíle dosáhl a díky skvělé spolupráci informačních 

center obou areálů i respondentů jsem došel k uvedeným výsledkům, které ukazují na zřetelné 

rozdíly obou areálu, které lze charakterizovat jednak jako rozdíly v cenách za sluţby, zároveň 

také jako rozdíly v kvalitě nabízených sluţeb. Jak vyplynulo z marketingového šetření, kaţdý 

z areálů má do jisté míry odlišný ráz. Zákazníci budou preferovat jeden z nich, jelikoţ kaţdý 

zákazník má nastaveny jiné priority. Budou se tedy rozhodovat podle cen za sluţby, úrovně 

úpravy sjezdovek či vzdáleností center. 

Na základě marketingového výzkumu jsem tedy doporučil několik návrhů na zlepšení 

či změn týkajících se těchto areálů. Všechny návrhy lze realizovat. Většinu návrhů lze 

realizovat za pouţití velmi malých či přijatelných nákladů. Tyto návrhy a doporučení budou 

samozřejmě doručeny odpovědným osobám v jednotlivých areálech. Zda bude aspoň část 

realizována, není jisté, ovšem pokud chtějí střediska přilákat a udrţet si své zákazníky, měly 

by v rámci svých finančních moţností zrealizovat tyto některé návrhy.   
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Příloha č. 1 Dotazník 

 
Váţená paní / Váţený pane, 

jsem studentem Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Ekonomické fakulty. 

Studuji obor Sportovní management. Obdrţel/a jste dotazník, který je součásti bakalářské 

práce zabývající se marketingovou analýzou lyţařských areálů Mosty u Jablunkova a Veľká 

Rača. Tímto Vás chci poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, jenţ mi pomůţe ve vypracování 

mé bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní, není třeba se nikam podepisovat a 

informace z něj získané budou pouţity pouze k účelům mé bakalářské práce. Správnou 

odpověď označte kříţkem či vepište slovně.  

 

 

1) Uveďte Vaše pohlaví: 

 Muţ  

 Ţena 

 

2) Uveďte Váš věk: 

 18 a méně let 

 19-26 let 

 27-50 let 

 51 a více let 

 

3) Uveďte Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání: 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

4) Do jaké příjmové skupiny byste se zařadili, dle Vašeho měsíčního příjmu: 

 10 000 Kč a méně 

 10 001 Kč – 20 000 Kč 

 20 001 Kč – 30 000 Kč 

 30 001 Kč a více 

 

 

5) Vyuţili jste sluţeb Ski areálu Mosty u Jablunkova? (pokud ano, pokračujte 

s vyplňováním otázek 6-17 ) 

 Ano 

 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6) Uveďte zdroj, ze kterého jste se dozvěděli o tomto středisku? 

 Internet 

 Rádio 

 Billboard 

 Doporučení známých 

 TV 

 Noviny 

 Časopis 

 Jiné, uveďte prosím:______________________________________ 

 

7)  Sledujete webové stránky střediska? 

 Ano 

 Ne 

 

8)  Jak jste byli spokojeni s úpravou sjezdovek? (1 velmi spokojeni) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

9) Ceny za vleky (či lanovky) se Vám zdají v poměru ke kvalitě sjezdovek jako: 

 Příliš vysoké 

 Vysoké 

 Přijatelné 

 Nízké  

 Příliš nízké 

10)  Vzdálenost střediska je pro Vás (1 vyhovující): 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

11)  Vyuţili jste sluţeb Fun parku (atrakce vyuţívané v letním období)? Pokud ano, 

pokračujte s vyplňováním otázek 12 a 13. 

 Ano 

 Ne 

 

12)  Jak se Vám jeví ceny za atrakce ve Fun parku? 

 Příliš vysoké 

 Vysoké 

 Přijatelné 

 Nízké 

 Velmi nízké 



 

 

13) Jak jste byli spokojeni s Fun parkem? (1 velmi spokojeni) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

14)  Vyuţili jste někdy ubytovací sluţby v tomto středisku? Pokud ano, pokračujte 

s vyplňováním otázek 15 a 16. 

 Ano 

 Ne 

 

15)  Jak jste byli spokojeni s kvalitou nabízených ubytovacích sluţeb? (1 velmi spokojeni) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

16)  Jak se Vám jeví ceny za ubytovací sluţby v tomto areálu? 

 Příliš vysoké 

 Vysoké 

 Přijatelné 

 Nízké 

 Příliš nízké 

 

 

17)  Jaké byste doporučili změny týkající se nabízených sluţeb v tomto areálu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18) Vyuţili jste sluţeb Park snow Veľká Rača? (pokud ano, pokračujte s vyplňováním 

otázek 19-30 ) 

 Ano 

 Ne 

  

19) Uveďte, prosím, zdroj, ze kterého jste se dozvěděli o tomto středisku? 

 Internet 

 Rádio 

 Billboard 

 Doporučení známých 

 TV 

 Noviny 

 Časopis 

 Jiné, uveďte prosím:______________________________________ 

 

 



 

20)  Sledujete webové stránky střediska? 

 Ano 

 Ne 

 

21)  Jak jste byli spokojeni s úpravou sjezdovek? (1 velmi spokojeni) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

22) Ceny za vleky (či lanovky) se Vám zdají v poměru ke kvalitě sjezdovek jako: 

 Příliš vysoké 

 Vysoké 

 Přijatelné 

 Nízké  

 Příliš nízké 

 

23)  Vzdálenost střediska je pro Vás (1 vyhovující) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

24)  Vyuţili jste sluţeb Fun parku (atrakce vyuţívané v letním období)? Pokud ano, 

pokračujte s vyplňováním otázek 25 a 26. 

 Ano 

 Ne 

 

25)  Jak se Vám jeví ceny za atrakce ve Fun parku? 

 Příliš vysoké 

 Vysoké 

 Přijatelné 

 Nízké 

 Velmi nízké 

 

26) Jak jste byli spokojeni s Fun parkem? (1 velmi spokojeni) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 



 

27)  Vyuţili jste někdy ubytovací sluţby v tomto středisku? Pokud ano, pokračujte 

s vyplňováním otázek 28 a 29. 

 Ano 

 Ne 

 

28)  Jak jste byli spokojeni s kvalitou nabízených ubytovacích sluţeb? (1 velmi spokojeni) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

29)  Jak se Vám jeví ceny za ubytovací sluţby v tomto areálu? 

 Příliš vysoké 

 Vysoké 

 Přijatelné 

 Nízké 

 Příliš nízké 

 

30)  Jaké byste doporučili změny týkající se nabízených sluţeb v tomto areálu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Moc Vám děkuji za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 Ceník služeb ve Ski areálu Mosty u Jablunkova 

 

 
 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Ceník služeb v areálu Park snow Velká Rača 

 

 



 

Příloha č. 4: Mapa Ski areálu Mosty u Jablunkova 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Mapa lyžařského areálu Park snow Veľká Rača 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


