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Příloha č. 1 

 

Orientační plán krytého bazénu ve Valašském Meziříčí 

 

 

1. podlaží 

 

 

 

 

 

 



 

2. podlaží 

 

 

 

 

Zdroj: internetové stránky krytého bazénu ve Valašském Meziříčí 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

Popis kritérií v modelu pěti konkurenčních sil podle Portera 

 

 

1. KONKURENČNÍ RIVALITA V ODVĚTVÍ 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

1.A Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost 

Rivalita roste, jestliže je velký počet konkurentů a jejich 

konkurenceschopnost přibližně stejná. 

1 = málo přibližně stejně silných konkurentů 

9 = hodně přibližně stejně silných konkurentů 

1.B Růst odvětví 

Rivalita je větší, jestliže poptávka po službách roste pomalu. 

1 = vysoký růst poptávky 

9 = malý růst poptávky 

1.C Diferenciace služeb 

Rivalita je nižší, čím vyšší je odlišnost služeb, jejich image a zákazník je 

službě věrnější. 

1 = vysoká diferenciace výrobků 

9 = nízká diferenciace výrobků 

1.D Diferenciace konkurentů 

Rivalita je vyšší, jestliže se konkurenti liší svými strategiemi, původem, 

silou, přístupy ke konkurenčnímu boji. 

1 = nízká diferenciace konkurentů 

9 = vysoká diferenciace konkurentů 

1.E Náklady odchodu z odvětví 

Rivalita je větší, když je nákladné odejít z odvětví. Tyto náklady mohou 

mít podobu dlouhodobě uzavřených kontraktů, strategických partnerství, 

emocí vlastníků, tradice. 

 1 = náklady odchodu jsou nízké 

9 = náklady odchodu jsou vysoké 

1.F Charakter konkurence, postoj k business etice 

1 = konkurence typu gentleman 

9 = konkurence typu gangster 

1.G Šíře konkurence 

Rivalita je větší, když má konkurence širší zaměření. 

1 = konkurence je omezená jenom na určitý aspekt 

9 = konkurence je široká 

 

 

 

 

 



 

2. HROZBA VSTUPU DO ODVĚTVÍ 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

2.A Úspory z rozsahu 

Menší hrozba vstupů existuje, pokud redukce nákladů z rozšířených 

aktivit je velká. 

1 = úspory z rozsahu jsou velké 

9 = úspory z rozsahu jsou malé 

2.B Kapitálová náročnost vstupu do odvětví 

Bariéry rostou s kapitálovou náročností. 

1 = kapitálová náročnost vstupu je vysoká 

9 = kapitálová náročnost vstupu je nízká 

2.C Přístup k distribučním kanálům 

Vstup do odvětví je obtížnější, jestliže existuje omezený přístup 

k distribučním kanálům. 

1 = přístup k distribučním kanálům je obtížný 

9 = přístup k distribučním kanálům je snadný 

2.D Potřeba vlastnit při vstupu do odvětví speciální technologie, know-how, 

patenty, licence atd. 

1 = ano 

9 = ne 

2.E Přístup k energiím, pracovní síle 

1 = není snadný 

9 = je snadný 

2.F Schopnost existujících konkurentů snižovat po vstupu nových konkurentů 

náklady a zlepšovat služby 

1 = vysoká 

9 = nízká  

2.G Diferenciace služeb, loajalita zákazníků existujících konkurentů 

Vstup do odvětví je obtížnější, čím jsou služby konkurentů odlišnější a 

zákazníci jsou jim loajální. 

1 = vysoká 

9 = nízká 

2.H Vládní politika 

Je vláda nakloněna vstupům do odvětví? 

1 = negativně naladěna 

9 = pozitivně naladěna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. VYJEDNÁVACÍ SÍLA ZÁKAZNÍKŮ 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

3.A Počet významných zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, je-li významný podíl obratu firmy 

spojen s malým počtem významných zákazníků. 

1 = mnoho drobných zákazníků 

9 = několik málo významných zákazníků 

3.B Význam služby pro zákazníka 

1 = výrobek je pro zákazníka velmi významný 

9 = výrobek je pro zákazníka nevýznamný 

3.C Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci 

Zákazníkova vyjednávací síla je nižší, jsou-li tyto náklady vysoké. 

1 = vysoké 

9 = nízké 

3.D Hrozba zpětné vazby 

Zákazník může začít sám podnikat v daném odvětví. 

1 = nepravděpodobná 

9 = vysoce pravděpodobná 

 

 

 

4. VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATELŮ 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

4.A Počet a význam dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je velká při jejich malém počtu. 

1 = dodavatelů je mnoho 

9 = dodavatelů je málo 

4.B Existence substitutů – jsou hrozbou dodavatelů? 

1 = ano, velká hrozba 

9 = ne, malá hrozba 

4.C Význam odběratelů pro dodavatele 

Vyjednávací síla dodavatelů je větší, čím menší je význam odběratelů pro 

dodavatele. 

1 = velký význam 

9 = malý význam 

4.D Hrozba vstupu dodavatelů do analyzovaného odvětví 

1 = nepravděpodobná 

9 = velmi pravděpodobná 

 

 

 

 

 



 

5. HROZBA SUBSTITUTŮ 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

5.A Existence mnoha substitutů na trhu 

1 = málo, resp. žádné substituty 

9 = mnoho substitutů 

5.B Hrozba substitutů v budoucnu? 

1 = pravděpodobnost, že se objeví, je nízká 

9 = pravděpodobnost, že se objeví, je vysoká 

5.C Vývoj cen substitutů? 

1 = budou se zvyšovat 

9 = budou se snižovat 

5.D Užitné vlastnosti substitutů? 

1 = budou se zhoršovat 

9 = budou se zlepšovat 

 

Zdroj: Strategické řízení: teorie pro praxi, Keřkovský, Vykypěl, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

 

Hodnocení expertů v modelu pěti konkurenčních sil podle Portera pro rok 2015 

 

 

1. KONKURENČNÍ RIVALITA V ODVĚTVÍ PRO ROK 2015 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

Odhady expertů Průměrný 

odhad vlastní oponenta 

1.A 
Počet konkurentů 

a jejich konkurenceschopnost 
5 5 5,00 

1.B Růst odvětví 6 6 6,00 

1.C Diferenciace služeb 7 6 6,50 

1.D Diferenciace konkurentů 4 5 4,50 

1.E Náklady odchodu z odvětví 7 8 7,50 

1.F 
Charakter konkurence,  

postoj k business etice 
2 2 2,00 

1.G Šíře konkurence 6 6 6,00 

Celkem (z 63 bodů) 37 38    37,50 

Průměrná hodnota (celkem / 7) 5,29 5,43 5,40 

 

 

2. HROZBA VSTUPŮ DO ODVĚTVÍ PRO ROK 2015 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

Odhady expertů Průměrný 

odhad vlastní oponenta 

2.A Úspory z rozsahu 7 8 7,50 

2.B Kapitálová náročnost vstupu do odvětví 2 1 1,50 

2.C Přístup k distribučním kanálům 8 8 8,00 

2.D 

Potřeba vlastnit při vstupu do odvětví 

speciální technologie, know-how, patenty, 

licence atd. 

2 2 2,00 

2.E Přístup k energiím, pracovní síle 8 7 7,50 

2.F 

Schopnost existujících konkurentů snižovat 

po vstupu nových konkurentů náklady 

a zlepšovat služby 

4 6 5,00 

2.G 
Diferenciace služeb, loajalita zákazníků 

existujících konkurentů 
2 3 2,50 

2.H Vládní politika 7 5 6,00 

Celkem (ze 72 bodů) 40 40    40,00 

Průměrná hodnota (celkem / 8) 5 5      5,00 

 

 

 

 



 

3. VYJEDNÁVACÍ SÍLA ZÁKAZNÍKŮ PRO ROK 2015 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

Odhady expertů Průměrný 

odhad vlastní oponenta 

3.A Počet významných zákazníků 2 1 1,50 

3.B Význam služby pro zákazníka 5 3 4,00 

3.C Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci 7 7 7,00 

3.D Hrozba zpětné vazby 2 1 1,50 

Celkem (z 34 bodů) 16 12    14,00 

Průměrná hodnota (celkem / 4) 4 3 3,50 

 

 

4. VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATELŮ PRO ROK 2015 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

Odhady expertů Průměrný 

odhad vlastní oponenta 

4.A Počet a význam dodavatelů 5 5 5,00 

4.B 
Existence substitutů  

– jsou hrozbou dodavatelů? 
5 6 5,50 

4.C Význam odběratelů pro dodavatele 6 5 5,50 

4.D 
Hrozba vstupu dodavatelů do analyzovaného 

odvětví 
7 1 4,00 

Celkem (z 34 bodů) 23 17    20,00 

Průměrná hodnota (celkem / 4) 5,75 4,25 5,00 

 

 

5. HROZBA SUBSTITUTŮ PRO ROK 2015 

Označení 

kritéria 
Název kritéria 

Odhady expertů Průměrný 

odhad vlastní oponenta 

5.A Existence mnoha substitutů na trhu 8 7 7,50 

5.B Hrozba substitutů v budoucnu? 7 7 7,00 

5.C Vývoj cen substitutů? 4 4 4,00 

5.D Užitné vlastnosti substitutů? 7 7 7,00 

Celkem (z 34 bodů) 26 25    25,50 

Průměrná hodnota (celkem / 4) 6,5 6,25 6,38 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovského a Vykypěla, 2006 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

 

Porovnání parametrů přímé hlavní konkurence 

Části bazénu 
Krytý bazén 

Valašské Meziříčí 

Plovárna 

Hranice 

Aquapark 

Olešná 

Aquapark Delfín  

Uherský Brod 

Plavecký bazén 
  délka 25m 

  6 drah 

  délka 25m 

  4 dráhy 

  ne délka 25m 

6 drah  

Rekreační bazén 

- proudový kanál 

- houpací bazén 

- vířivka pro 8 osob 

- trubkové masážní 

   lehátko 

- masážní trysky 

- perličky  

- masážní lavice 

- vodní číše 

- pavoučí síť 

- proudový kanál 

- houpací bazén 

- masážní lavice 

- vodní masážní 

   trysky 

- bublér 

- vzdušná lehátka 

- divoká řeka 

- vodní chrliče a děla 

- masážní trysky 

- lavice se vzduchovou a 

  vodní masáží 

- vodní lůžko se vzduchovou 

   masáží  

- houpací bazén 

- proudový kanál 

- perličková koupel 

- masáže nohou 

- pavoučí síť 

- velký a malý vodní chrlič 

- padací voda – sloup 

- padací voda – jeskyně 

- stěnová vodní masáž 

- stěnová vodní masáž      

v sedací lavici 

- dnová vodní masáž 

- vzduchové dnové perličky 

- vzduchové dnové blowery 

- vzduchová masážní lůžka 

Dětský bazén 

- skluzavka 

- ježek 

- nosorožec 

  bez atrakcí - zvon 

- ježek 

- nosorožec 

- stěžeň s plachtou 

- dvě mobilní skluzavky 

- ježek 

- stříkací ryba 

- vodopád 

Tobogán   délka 92m   délka 100m   délka 90m délka 91m 

Parní kabina   ano    ano   ne ano 

Vířivka   klasická a solná   klasická   klasická klasická 

Mokrý bar   ano   ne   ne ano 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek porovnávaných zařízení 



 

Příloha č. 5 

 

Porovnání provozní doby přímé hlavní konkurence 

 

Dny 

Krytý bazén 

Valašské Meziříčí 

Plovárna 

Hranice 

Aquapark 

Olešná 

Aquapark Delfín 

Uherský Brod 

kondiční 

plavání 
veřejnost 

kondiční 

plavání 
veřejnost veřejnost 

kondiční 

plavání 
veřejnost 

Pondělí 6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 - 15.00 – 21.00 12.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 22.00 

Úterý 6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00 10.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 22.00 

Středa 6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00 10.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 22.00 

Čtvrtek 6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00 10.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 22.00 

Pátek 6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 6.00 – 8.00 15.00 – 21.00 10.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 22.00 

Sobota - 8.00 – 21.00 - 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 8.00 – 9.00 9.00 – 22.00 

Neděle - 8.00 – 21.00 - 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 8.00 – 9.00 9.00 – 22.00 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek porovnávaných zařízení  

 



 

Příloha č. 6  

 

Porovnání ceny přímé hlavní konkurence 

 

Kategorie vstupu 
Krytý bazén 

Valašské Meziříčí/Kč 

Plovárna 

Hranice/Kč 

Aquapark 

Olešná/Kč 

Aquapark Delfín 

Uherský Brod/Kč 

Hodinový vstup 

pondělí – pátek  
120 65 110 70 

Dvouhodinový vstup 

pondělí – pátek 
190 120 170 130 

Hodinový vstup 

víkend 
120 75 150 80 

Dvouhodinový vstup 

víkend 
190 150 230 150 

Permanentní vstup (1 hodina) 

pondělí – pátek 
78 55 54 60 

Permanentní vstup (1 hodina) 

víkend 
78 55 78 70 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek porovnávaných zařízení 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7 

 

Porovnání parametrů přímé vedlejší konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Části bazénu 
Krytý bazén 

Valašské Meziříčí 

Krytý bazén 

Nový Jičín 

Krytý bazén 

Rožnov pod Radhoštěm 

Krytý bazén 

Vsetín 

Plavecký bazén 
  délka 25m 

  6 drah 

délka 25m 

6 drah 

délka 25m 

6 drah  

délka 25m 

5 drah 

Rekreační bazén 

- proudový kanál 

- houpací bazén 

- vířivka pro 8 osob 

- trubkové masážní 

   lehátko 

- masážní trysky 

- perličky  

- masážní lavice 

- vodní číše 

- pavoučí síť 

ne ne - masážní lavice 

Dětský bazén 

- skluzavka 

- ježek 

- nosorožec 

ano ano ano 

Tobogán   délka 92m ne délka 44m  délka 98m 

Parní kabina   ano  ano ano ne 

Vířivka   solná ne ano ano 

Mokrý bar   ano ano ne ne 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek porovnávaných zařízení 



 

Příloha č. 8 

 

Porovnání provozní doby přímé vedlejší konkurence 

 

Dny 

Krytý bazén 

Valašské Meziříčí 

Krytý bazén 

Nový Jičín 

Krytý bazén 

Rožnov pod Radhoštěm 

Krytý bazén 

Vsetín 

kondiční 

plavání 
veřejnost 

kondiční 

plavání 
veřejnost veřejnost 

kondiční 

plavání 
veřejnost 

Pondělí 6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 - 18.00 – 21.00 6.00 – 10.00 - - 

Úterý 
6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 20.00 – 21.00 - 

6.00 – 10.00 

16.00 – 21.00 
- 

- 

Středa 
6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 - 

8.30 – 12.30 

17.00 – 21.00 

6.00 – 10.00 

16.00 – 21.00 
- 

- 

Čtvrtek 
6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 20.00 – 21.00 - 

6.00 – 10.00 

16.00 – 21.00 
- 

- 

Pátek 
6.00 – 9.00 9.00 – 21.00 - 17.00 – 21.00 

6.00 – 10.00 

14.00 – 21.00 
- 

- 

Sobota - 8.00 – 21.00 - 10.00 – 16.00 8.00 – 21.00 - - 

Neděle - 8.00 – 21.00 - 8.00 – 16.00 8.00 – 19.00 - - 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek porovnávaných zařízení 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9 

 

Porovnání ceny přímé vedlejší konkurence 

 

Kategorie vstupu 
Krytý bazén 

Valašské Meziříčí/Kč 

Krytý bazén 

Nový Jičín/Kč 

Krytý bazén  

Rožnov pod Radhoštěm/Kč 

Městské lázně 

Vsetín/Kč 

Hodinový vstup 

pondělí – pátek  
120 40 55 65 

Dvouhodinový vstup 

pondělí – pátek 
190 80 65 130 

Hodinový vstup 

víkend 
120 40 55 65 

Dvouhodinový vstup 

víkend 
190 80 65 130 

Permanentní vstup (1 hodina) 

pondělí – pátek 
78 26   - 55 

Permanentní vstup (1 hodina) 

víkend 
78 26 - 55 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek porovnávaných zařízení



 

 

Příloha č. 10 

 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat 

Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí diplomové práce. Jeho vyplnění je anonymní        

a výsledky poslouží jako ukazatel a měřítko spokojenosti návštěvníků pro vedení krytého 

bazénu ve Valašském Meziříčí. Za jeho vyplnění Vám předem děkuji. 

 

1) Pohlaví: 

a) žena b) muž 

 

2) Věk: 

a) 15 - 25 let 

b) 26 - 40 let 

c) 41 - 60 let 

d) 61 a více let 

 

3) Bydliště: 

a) Valašské Meziříčí 

b) mimo Valašské Meziříčí – prosím vypište 

……………………………………………… 

 

4) Mimo Valašské Meziříčí – krytý bazén navštěvuji, protože ve Valašském Meziříčí: 

a) studuji 

b) pracuji 

c) návštěva 

d) za poznáním, turistikou a zábavou 

e) jiné 

 

5) Věnujete se sportu ve Vašem volném čase? 

a) ano b) ne

 

 



 

6) Krytý bazén ve Valašském Meziříčí navštěvujete: 

a) jen příležitostně 

b) 1 – 2 krát týdně 

c) 3 a vícekrát týdně 

 

7) Proč navštěvujete krytý bazén ve Valašském Meziříčí? 

a) je to moderní a chci jít s dobou 

b) chci relaxovat 

c) chci si zvýšit fyzickou kondici 

d) chci formovat postavu 

e) na doporučení lékaře 

f) chodím tam za zábavou 

g) většina mých známých ho navštěvuje 

h) jiné 

 

8) Jste spokojeni s nabídkou služeb krytého bazénu ve Valašském Meziříčí? 

a) ano, splňují mojí představu 

b) ne, nabídku služeb bych rozšířil/a o 

…………………………………………………...... 

c) ne, nabídku služeb bych zredukoval/a o 

……………………………………………………. 

 

9) Jste spokojeni s kvalitou služeb? 

a) ano b) ne 

 

10) Myslíte si, že Vámi zaplacená cena za poskytnutou službu odpovídá kvalitě? 

a) ano 

b) myslím, že ceny jsou s ohledem na kvalitu nízké 

c) myslím, že ceny jsou s ohledem na kvalitu vysoké 

 

11) Jaké vstupné na krytý bazén VM využíváte? 

a) permanentní čip 

b) základní vstupné 

c) skupinové vstupné 

d) rodinné vstupné



 

 

 

12) Navštěvujete podobná zařízení? 

a) ano 

b) ne 

 

13) Z jakého důvodu  navštěvujete podobná zařízení? 

a) jsou blíže Vašemu bydlišti 

b) je zde příjemnější prostředí 

c) nabízí více služeb 

d) cena 

e) jiný důvod – prosím vypište……………………………………. 



 

Příloha č. 11 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 

1) Pohlaví 

žena 53 % 

muž 47 % 

 

2) Věk 

15 – 25 let 22 % 

26 – 40 let 35 % 

41 – 60 let 29 % 

61 let a více 14 % 

 

3) Bydliště 

Valašské Meziříčí 53 % 

mimo Valašské Meziříčí  47 % 

 

4) Mimo Valašské Meziříčí - krytý bazén navštěvuji, protože ve Valašském Meziříčí: 

studuji 17 % 

pracuji 33 % 

návštěva 7 % 

za poznáním, turistikou a zábavou 19 % 

jiné 24 % 

 

5) Věnujete se sportu ve Vašem volném čase? 

ano 82 % 

ne 18 % 

 

6) Krytý bazén ve Valašském Meziříčí navštěvujete: 

jen příležitostně 30 % 

1 – 2 krát týdně 50 % 

3 a vícekrát týdně 20 % 



 

 

7) Proč navštěvujete krytý bazén ve Valašském Meziříčí? 

je to moderní a chci jít s dobou 7 % 

chci relaxovat 34 % 

chci si zvýšit fyzickou kondici 27 % 

chci formovat postavu 7 % 

na doporučení lékaře 3 % 

chodím tam za zábavou 12 % 

většina mých známých ho navštěvuje 6 % 

jiné 4 % 

 

8) Jste spokojeni s nabídkou služeb krytého bazénu ve Valašském Meziříčí? 

ano, splňují moji představu 95 % 

ne, nabídku služeb bych rozšířil/a o 4 % 

ne, nabídku služeb bych zredukoval/a o 0 % 

 

9) Jste spokojeni s kvalitou služeb? 

ano 96 % 

ne 2 % 

 

10) Myslíte, že Vámi zaplacená cena za poskytnutou službu odpovídá kvalitě? 

ano 95 % 

myslím, že ceny jsou s ohledem na kvalitu nízké 2 % 

myslím, že ceny jsou s ohledem na kvalitu vysoké 3 % 

 

11) Jaké vstupné na krytý bazén ve Valašském Meziříčí využíváte? 

permanentní čip 72 % 

základní vstupné 19 % 

skupinové vstupné 2 % 

rodinné vstupné 7 % 

 

 

 



 

12) Navštěvujete podobná zařízení? 

ano 47 % 

ne 53 % 

 

13) Z jakého důvodu navštěvujete podobná zařízení? 

jsou blíže Vašemu bydlišti 32 % 

je zde příjemnější prostředí 7 % 

nabízí více služeb 14 % 

cena 0 % 

jiný důvod  47 % 

 

 


