
 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje podnikatelskému záměru – pořádání outdoorových kurzů 

pro veřejný sektor. V první části práce jsou shrnuty základy cestovního ruchu a 

vymezení pojmu outdoorový kurz. Jsou zde zmíněny pozitivní dopady na lidské zdraví 

a kladný vliv na organizmus. Dále jsou v práci analyzovány pohledy na legislativní, 

ekonomické a marketingové řešení společnosti. V poslední části je zpracován 

podnikatelský návrh na základě mého projektu a jeho přínos pro společnost. 
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Outdoorový kurz, pohybová aktivita, organizace, kurz, turismus, skialpinismus, 

podnikatelský záměr, analýza, marketingový mix, SWOT, legislativa, cestovní kancelář, 

cestovní agentura, občanské sdruţení, cestovní ruch. 

Abstract 

This bachelor´s thesis presents a business proposal – organizing outdoor adventure 

courses for the public sector. The first part incorporates the basics of tourism 

management and defines the term outdoor adventure course. It mentions positive impact 

on human health and favourable influence on human body. In addition, the thesis 

analyses views on legislative regulation, economics and marketing of a company. The 

final part documents my project-based business proposal and contribution to society. 

Key words 

Outdoor adventure course, physical activity, organisation, course, tourism, ski-touring 

and ski-mountaineering, business proposal, analysis, marketing mix, SWOT, legislation, 

tour operator, travel agency, non-governmental organisation, tourism industry. 
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Úvod 

Téma mojí bakalářské práce je mi velice blízké, protoţe hory a pohyb s lidmi v horském 

prostředí je moji velkou zálibou, které se věnuji od svého mládí. Za tu dobu jsem měl 

moţnost poznat plno krásných míst po celém světě. Jen namátkou: Island, Skotsko, 

USA, Tádţikistán – pohoří Pamír, výstupy v Alpách, Tatrách, Karpatech atd. 

Kdyţ jsem se po střední škole rozhodoval, kam se bude můj ţivot ubírat dále, rozhodl 

jsem se jít studovat do Brna na obor mému koníčku nejblíţe. Navíc je v tomto městě 

velmi silné outdoorové zázemí. Po pár měsících v Brně jsem našel při studiu práci 

v outdoorové firmě, ve které jsem později organizoval kurzy a akce (lezecké, 

vysokohorské turistiky, skialpinistické, lavinové). Po zkušenostech v této firmě jsem se 

rozhodl sám organizovat outdoorové kurzy a zaloţit si vlastní společnost. 

„Proč lidé začali vystupovat na hory, kde je chladno, řídký vzduch a nebezpečí na 

každém kroku? Proč vzniklo horolezectví a proč se rozšířilo po celém světě?“
1
 

Zdravý ţivotní styl, pohyb na horách a trávení volného času v přírodě se stává čím dál 

tím více populárnější. Lidé začínají chápat pozitivní aspekty těchto aktivit, které 

příznivě působí na jejich tělo a psychickou rovnováhu. Domnívám se, ţe v oblasti 

organizace outdoorových kurzů je velká moţnost seberealizace a moţnost vytvoření 

kvalitní společnosti zabývající se těmito sluţbami. Chci vytvořit zázemí pro lidi, kteří 

chtějí aktivně trávit čas v přírodě, překonávat svoje hranice, ať uţ fyzické nebo 

psychické. Brát lidi na místa, kam by se sami neodváţili a ukázat jim svobodu, která je 

na horách. Chci, aby si lidé uvědomili svoji důleţitost v dnešním hektickém světě. 

Domnívám, se, ţe tuto zkušenost mohou zaţít pouze někde, kde jsou „vypnutí“ od 

všech vymoţeností dnešní doby, která nás tak svazuje a omezuje.  

 

 

                                                 
1
 PROCHÁZKA, V., a kolektiv. Horolezectví. 1990. s. 7. 
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1. Vymezení cíle, problému a metod práce 

1.1.  Cíl 

Cílem práce je vytvořit podklady pro realizaci podnikatelského záměru na pořádání 

outdoorových kurzů pro veřejný sektor. Podnikatelský záměr bude navrţen tak, aby byl 

nízkonákladový a pro jeho fungování bylo zapotřebí co nejméně vstupního kapitálu. 

Práce bude koncipována tak, aby po jejím dokončení mohla vzniknout nová společnost. 

1.2.  Problém 

Hlavním problémem práce bude zodpovědět otázky týkající se: 

 Jaká bude legislativní a právní forma společnosti? 

 Jaké bude financování, rozpočet společnosti a cena kurzu/akce? 

 Jaký bude marketing společnosti? 

 Jaké jsou silné a slabé stránky? 

 Kdo je náš cílový zákazník? 

 Kdo jsou naši konkurenti?  

1.3.  Metody  

V práci budou pouţity metody analýzy, SWOT analýzy, 4P (marketingového mixu), 

zkoumaní konkurence a hledání cílového zákazníka pomocí dotazníku. Tyto metody 

pomohou lépe se zorientovat v trţním prostředí, odhalí silné a slabé stránky 

konkurence. Předpokladem pro správné zvládnutí podnikatelského záměru bude kvalitní 

zpracování dat pomocí analýz a propojení těchto dat s praxí. Ke zjištění potřebných dat 

bude pouţit dotazník. Dále budu pracovat s vlastními daty, co jsem nasbíral po dobu 

tříletého působení na outdoorovém trhu v České republice. 
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2. Teoretická část 

2.1.  Cestovní ruch 

 „Činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní 

prostředí, a to na dobu kratší neţ jeden rok, přičemţ hlavní účel této cesty je jiný neţ 

výdělečná činnost v navštíveném místu.“
2 

Cestovní ruch je jedním z nejvýznačnějších hospodářských odvětví, některým státům 

tvoří velké zisky, jmenovat bychom mohli – Švýcarsko, Rakousko a další alpské země, 

kde hlavní cestovní ruch je zaměřen na Alpy. Dále vytváří velké pracovní příleţitosti 

bez velkých počátečních investic. 

Lidé cestovali, cestují a budou cestovat. Postupným vývojem se vzdálenosti mezi 

jednotlivými místy na světě zkracují a lidé tak mohou cestovat s minimálním úsilím a 

v krátkém čase. Cestujeme především za záţitky, potěšením, ze zvědavosti a poznáním 

přírodních scenérií, lidí a kultury. 

2.1.1. Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu jsou závislé na poptávce daného trhu. Jsou závislé na 

účastnících a v daném trhu a jejich potřebách. Formy cestovního ruchu můţeme rozdělit 

do několika skupin. 

Rozdělení dle Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti v praxi.
3
 

 Rekreačně cestovní ruch 

Příznivě působí na psychické a fyzické zdraví jedince. Pro rekreační cestovní ruch je 

vhodné prostředí lesů, hor a vody. Specifické pro Českou Republiku je chalupaření a 

chataření. 

                                                 
2
 RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch – podnikatelské principy a příleţitosti v praxi. 2005. s. 15. 

3 
tamtéţ s. 19.
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 Kulturně poznávací cestovní ruch 

Je zaměřen na rozvoj jedince po stránce poznání, vědomostí. Jedná se především o 

historii,  

tradice, kulturu. Pro tuto formu jsou typické především zájezdy na hrady, zámky, 

kláštery, ale i divadla atd. 

 Sportovně turistický cestovní ruch 

Jedná se především o aktivní odpočinek a aktivní trávení volného času při sportu. Tato 

forma se můţe dále dělit na tzv. aktivní a pasivní cestovní ruch. Při pasivní podobě se 

sportovec účastní např. fotbalového zápasu, kdy není součástí sportovního výkonu, ale 

je pouze pozorovatelem. Při aktivním cestovním ruchu je účastník přímo zapojen do 

daného sportu – tato aktivita je výchozí pro pořádání outdoorových kurzů. 

 Léčebný a lázeňský cestovní ruch 

Je přímo zaměřen na léčebné procesy a procedury. Tento cestovní ruch je vyhledáván 

pro své dobré účinky proti chorobám a celkové obnovení psychického a fyzického 

zdraví jedince. 

2.1.2. Druhy cestovního ruchu 

Druhy cestovního ruchu jsou určeny místem, uţíváním sluţeb a podle vztahu k platební 

bilanci. 

Rozdělení dle Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti v praxi.
4
 

 Platební bilance (export, import, domácí spotřeba) 

Domácí platební bilance probíhá, kdyţ obyvatelé daného státu cestují a platí v rámci 

domácího území dané země (ne v zahraničí). 

                                                 
4 
RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch – podnikatelské principy a příleţitosti v praxi. 2005. s. 15.
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Další důleţitou sloţkou je zahraniční, kdy dochází k překročení hranic jednoho či více 

států. Do této sloţky patří aktivní cestovní ruch – příjezd cizinců do destinace. Jde o 

export sluţeb, které čerpají turisté za cizí měnu na území daného státu. Dále pasivní 

cestovní ruch – výjezd domácích turistů do zahraničí (z pohledu finanční bilance jde o 

odvoz), import zahraničních sluţeb, za tyto sluţby utrácejí své finanční prostředky za 

hranicemi vlastní země. Speciální druh je tranzitní cestovní ruch, kdy se jedná o průjezd 

turisty přes území daného státu do cílové destinace. Jako příklad bychom mohli uvést 

bezcelní zónu při letu s přestupem v cizí zemi. 

 Délka pobytu 

Krátkodobý - s dobou pobytu v dané lokalitě na méně neţ 3 noci nebo dlouhodobý 

s dobou pobytu v dané lokalitě na více neţ 3 noci. Kurzy a akce jsou většinou na 3-4 

noci. 

 Způsob účasti 

Dělí se na organizovaný, pobyt zajišťuje cestovní kancelář nebo jiný zodpovědný 

oprávněný zprostředkovatel. Další je neorganizovaný, kdy si sluţby zajišťuje sám 

účastník, tento typ cestování má čím dál tím větší podíl díky internetu a 

telekomunikačním prostředkům. Outdoorové kurzy a akce jsou tedy způsobem 

organizovaným. 

 Počet účastníků 

Individuální cestovní ruch – turista se účastní pobytu sám, maximálně s rodinou. 

Kolektivní cestovní ruch je spojen s účastí více osob, můţe mít podobu masového 

cestovního ruchu, skupinového nebo klubového cestovního ruchu. Outdoorové kurzy 

jsou kolektivního typu s počtem 4 aţ 8 osob. 

2.1.3. Rizika cestovního ruchu 

S cestovním ruchem je spojeno mnoho rizik, například zde můţeme uvést škody na 

ţivotním prostředí, zejména se jedná o známé turistické lokality, kde člověk můţe svým 

bezohledným chováním způsobit celou řadu problémů v oblasti flóry, fauny a celého 

ekosystému. Dalšími problémy mohou být znečištění vody, likvidace odpadů a 
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nadměrný hluk. Proto je zde nutná prevence ochrany ţivotního prostředí, památek a 

dalších organizací zajišťujících ochranu. 

Cestovní ruch je závislý na přirozené tvorbě atraktivního prostředí. Tato závislost 

cestovního ruchu na ekologickém prostředí je mnohem větší, než ve většině 

hospodářských odvětví. Narušení krajiny, jako je narušení půdy, vody, ovzduší, rostlin a 

zvířat, stejně jako lidská díla, musí logicky vést k narušení cestovního ruchu.
5
 Je proto 

důleţité zachovávat přirozený ráz krajiny a řídit se podle ekologických a přírodních 

zákonů. 

Na počátku 90. let proběhla v ČR změna části ekologických zákonů, na kterou navázala 

další část změn v souvislosti se vstupem ČR do EU
6
. Tyto ekologické zákony se 

zaměřily na ochranu ţivotního prostředí a zamezení škod v rámci tuzemského 

cestovního ruchu.
 

2.2.  Outdoorový kurz 

Outdoorový kurz je aktivita spojená s pohybem, pobytem a výukou v přírodě. Je tvořen 

obvykle skupinou 4 aţ 8 klientů, která je pod vedením kvalifikovaného instruktora 

(průvodce, vůdce) vedena, provázena a učena novým dovednostem v horském a 

vysokohorském prostředí. Za tyto sluţbu si bere společnost úplatu v peněţní formě. 

Společnost zajišťuje účastníkům vybavení, instruktáţ, metodický materiál a rezervaci 

ubytování, dopravy a stravy.   

Rozlišujeme dva pojmy  

 Outdoorový kurz  

Zaměřen na vzdělávání klientů v oblasti horských dovedností – pohyb v horském a 

vysokohorském terénu (orientace, plánování túry, meteorologie), zacházení 

s technickým vybavením na lezení, ledovcové túry, zajištěné cesty (uzlové techniky, 

vyprošťovací techniky – kladkostroje, manipulace s mačkami a cepínem atd.) a dále 

pohyb v zimním lavinovém terénu (metodika vyhledávání s lavinovými vyhledávači, 

                                                 
5
 VYSTOUPIL, J., ŠAUER, M. Základy cestovního ruchu. 2006. s. 11. 

6
 DVOŘÁKOVÁ, Šárka Sportovní marketing. 2005. s. 64. 



16 

 

sondování, vykopání zasypaného, testy sněhové pokrývky). Délka kurzu je 2-4 dny 

podle obtíţnosti probíraného problému.  

 Outdoorová akce 

Zaměření na záţitek klientů a poznání nové lokality. Hlavním motivem je zde 

psychické odpočinutí s ohledem na fyzickou zátěţ. Zde jsou akce různého typu od 

přechodů, hvězdicovitých túr po okolí, aţ po jednodenní výlety z chaty. Akce mají od 2 

do 10 dnů, podle vzdálenosti a náročnosti lokality. 

2.2.1. Vývoj pořádání outdoorových kurzů v ČR 

Základní předpoklady ve vývoji cestovního ruchu
7
 

 Volnost pohybu – právo svobodně se pohybovat a měnit místa pobytu 

 Existence volného času, se kterým můţe člověk disponovat 

 Dostatečné uspokojení ţivotních potřeb, poté se člověk zaměřuje na 

proţitek 

 Existence potenciálu cestovního ruchu – atraktivnost krajiny pro 

cestování 

 Stupeň technického rozvoje – doprava 

Od roku 1989 vzniklo v České republice mnoţství cestovních kanceláří, cestovních 

agentur, občanských sdruţení a samostatných horských průvodců, vůdců a instruktorů, 

kteří se zabývají outdoorovými kurzy a akcemi. Kaţdý subjekt je zaměřen na jinou 

aktivitu – např. vodáctví, cykloturistika, turistika, zajištěné cesty, agroturistika. 

Nejznámějšími cestovními kancelářemi na poli s kurzy a akcemi jsou CK Alpina, CK 

Kudrna, CK Adventura a mnoho dalších. V letech 2003 aţ 2007 zaţil tento segment 

nebývalou popularitu a vyhledává ho čím dál více lidí. Viz. tabulka1: Vývoj počtu 

účastníků v CK: 

 

 

                                                 
7
 VYSTOUPIL, J., ŠAUER, M. Základy cestovního ruchu. 2006. s. 32.  
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Tabulka 1: Vývoj počtu účastníků CK (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok/Počet klientů CK Alpina CK Kudrna 

2003 900 2125 

2004 1450 2500 

2005 1600 3400 

2006 1850 4600 

2007 2150 5275 

 

2.2.2. Formy outdoorových aktivit 

Mezi outdoorové aktivity patří všechny aktivity, které lze provádět mimo uzavřený 

prostor. Dnes je tímto termínem označován pobyt v přírodě. Outdoorové aktivity 

můţeme rozdělit do mnoha skupin. My se budeme zabývat především horskými a 

vysokohorskými. 

Rozdělení dle Aktivní formy cestovního ruchu
8 

 Horolezectví 

o Vysokohorská turistika (VHT) 

Jedná se o disciplínu na rozhraní turistiky a horolezectví. Náročnost výstupu je větší neţ 

u turistiky, často je nezbytný horolezecký materiál. Současně ale výstupy nevyţadují 

uţití klasických metod jištění a střídavého postupu horolezeckého druţstva, uţívaného 

v lezeckém terénu. 

VHT rozlišujeme zimní a letní. Zimní VHT zahrnuje horské přechody v zimních 

obdobích, pohyb po ledovcích, túry na sněţnicích a můţeme do této oblasti zařadit i 

skitouring, méně náročné túry na skialpových lyţích.  

 

                                                 
8
 KORVAS, P. a spol. Aktivní formy cestovního ruchu. 2007 s. 4. 
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Letní VHT zahrnuje jednodenní horské túry, vícedenní horské přechody – trekking, 

vysokohorské túry do I. – II. stupně UIAA i v ledovcových terénech a zajištěné cesty 

(Via Ferrata, Klettersteig)
9
 

Historie vysokohorské turistiky sahá daleko do minulosti. První zmínky o působení 

člověka v horách je nález z roku 1991, kdy se objevilo zmrzlé tělo muţe, jehoţ ţivot byl 

datová do roku 3300 př. n. l. Tento zmrzlý muţ byl nalezen v Otztálských Alpách a 

pojmenován Otzi. Další činnosti lidí v horách byly vojenské výpravy před horská sedla. 

První známý vojevůdce byl Alexandr Veliký, který se svojí armádou překonal Hindukuš 

a dostal se do Indie.  Dalším známým vojenským přechodem byl Hanibal, který v roce 

218 př. n. l. přešel Alpy se slony. S postupem doby se začaly objevovat první výstupy, 

roku 1786 výstup J. Balmata a M. Paccarda na Mt. Blanc 4810 m. n. m, dále Matterhorn 

a další 4tisícové vrcholy. Po roce 1945 se rozmáhá lezení v nejvyšších pohořích světa. 

V Himaláji vylezl v roce 1953 Sir Edmund Hillary Mount Everest 8848 m. n. m. 

V dnešní době se horolezectví vyvíjí velmi rychle díky novému vybavení, technologiím 

a lidské touze zdolávat extrémní projekty v horách po celém světě. 

V Evropě se dostáváme při překonání hranice 3000 m. n. m. do ledovcového pásma, 

kde je při vysokohorské turistice po ledovcích nezbytný technický materiál jako je 

ledovcový šroub, cepín, mačky, lano a ledovcový set (karabiny, smyčky, prusíky).  

 Skalní lezení 

Skalní lezení je pohyb ve vertikálním prostoru za pouţití lezeckého materiálu – 

lezeckých bot, sedacího úvazku, přilby, lana, karabin a dalšího technického vybavení. 

Aktivita se provádí většinou ve dvojici, kdy jeden jistí (jistič) a druhý leze (lezec). Jde o 

adrenalinový sport, při kterém se musí dodrţovat maximální bezpečností opatření, aby 

nedošlo ke zranění nebo smrti účastníků.  

o Sportovní lezení na skalách 

                                                 

9  
KORVAS, P. a spol. Aktivní formy cestovního ruchu. 2007. s. 57. 
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Do této kategorie spadá bouldering, skalní nepískovcové lezení tzv. sportovní 

jednodélkové lezecké cesty na nepískovcových skalách odjištěné borháky, kruhy a nýty. 

Skalní pískovcové lezení odjištěné pomocí kruhů. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EuroClimbing.com. [online]. 2010 [2010-09-12]. Dostupné z 

http://cs.euroclimbing.com/files/2010/09/kruhy.jpg 

o Skalní nepískovcové lezení 

Toto lezení se provádí na všech typech skal (vápenec, slepenec, břidlice, křemen, ţula 

atd.) kromě pískovcových věţí. Cesty na skalách jsou osazeny postupovým jištěním 

(kruhy, nýty a borháky). Kaţdá cesta má svoji obtíţnost. Kaţdý si můţe podle průvodce 

zvolit svoji obtíţnost a lézt cestu podle zkušeností a aktuální fyzické kondice. Tyto 

cesty mají nejčastěji do 30-40 metrů. Později se jedná o vícedélkové lezení, kdy se lezci 

střídají na prvním konci lana. 

 Skialpinismus 

Skiapisnismus je v dnešní době čím dál tím více oblíbený u všech věkových skupin bez 

ohledu na předešlé zkušeností. Tato aktivita navrací člověka zpět k přírodě, člověk 

nestojí fronty na vleku, nelyţuje v přeplněných střediscích, ale uţívá si samotu hor se 

svými nejbliţšími kamarády. 

Skialpinismus je široký pojem, nejčastěji vysvětlovaný jako výstup na horu a následný 

sjezd. Tento výstup můţeme provádět buďto na skialpových lyţích nebo pomocí 

Obrázek 1: Kruh na pískovcových skalách 

http://cs.euroclimbing.com/files/2010/09/kruhy.jpg
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lezeckého materiálu (při těţkých výstupech). Tento sport je nejvíce spojen 

s vysokohorskou turistikou v zimním období.  

První historické počiny v této disciplíně se datují okolo roku 1900, kdy byli sjeté méně 

náročné vrcholky – Sonnblick 3068 m. n. m, Mt. Blanc 4810 m. n. m. Ve 30. letech 20. 

století se lyţuje i v Himaláji. Po 2. světové válce dochází k rozdělení na soutěţní a 

tradiční skialpinismus. Tradiční skialpinismus je definován jako skiextrém, kdy svahy 

přesahuji 45° a délku 25m (Dieška 1988). Největší rozmach v 60. letech minulého 

století, jezdí svahy jako je Col des Droites, Brenva, Alpistpitze. V průběhu 80 let se 

skiextrém posunul do terénu od 45° do 65° v úzkých kuloárech, se slaněními, skoky. 

V roce 1979 byla sjeta první osmitisícovka Annapurna Y. Moriem a vrchol tradičního 

skialpinismu byl sjezd D. Karničara z vrcholu Everestu v roce 2000.  

Skialpinismus rozdělujeme dle Aktivní formy cestovního ruchu
10 

o Skitouring 

Jedná se o jednodušší pohyb ve volném terénu mimo ledovec. Tyto výlety mohou trvat 

jeden aţ několik dní, bez větších technických problémů. Není zde potřeba ţádného 

speciálního horolezeckého vybavení. 

 

Obrázek 2: Skialpová akce v Rumunsku (Zdroj: vlastní foto) 

                                                 
10

 KORVAS, P. a spol. Aktivní formy cestovního ruchu. 2007 s. 72. 
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o Skialpinismus 

Různá míra zátěţe jak fyzické, tak psychické ve výstupu i sjezdu. Dotyčný musí zvládat 

pohyb v tomto terénu s ohledem na okolní krajinu – moţnost pádu laviny, pád do 

ledovcové trhliny atd. Jedná se o výstupy ve vysokohorském terénu ve výšce kolem 

4000 m. n. m. 

 Freeride 

Jak uţ název napovídá, jedná se o jízdu ve volném terénu. Zde není tak důleţitá fyzická 

kondice, protoţe na kopec se dotyčný dostane pomocí lanovky, helikoptéry, skútru. Za 

pouţití helikoptéry se freeride nazývá heliskiing, který je populární v Kanadě a USA. 

 Zajištěné cesty 

Neboli ferraty (německy Klettesteig) jsou speciální lezecké cesty odjištěné pomocí 

ocelového lana, kde se za pomoci tzv. ferratové brzdy dotyčný zajistí a můţe dále 

bezpečně postupovat. Ferraty jsou různé obtíţnosti a kaţdý, kdo projeví zájem o tento 

druh pohybu, si můţe vybrat z celé řady těchto cest, které jsou nejvíce v Alpách.  

2.2.3. Vliv outdoorových kurzů na zdraví jedince 

„Zdraví se stalo jedním z prostředků vedoucích k životní spokojenosti. V tomto pojetí je 

definováno jako schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život“
11

 

Pohyb v přírodě a obzvláště v horském prostředí je velice přínosný pro fyzické a 

duševní zdraví. Aktivní způsob ţivota začíná preferovat čím dál tím více lidí, protoţe 

začínáme chápat pozitivní vliv na náš organizmus. Můţeme se o tom přesvědčit na 

sportovcích, kteří trénují ve vyšších nadmořských výškách okolo 2000 m. n. m. Zde 

mají ideální podmínky pro sportovní trénink. Je zde niţší tlak a díky tomuto prostředí si 

tělo vytváří zásoby červených krvinek. Později při návratu do niţších nadmořských 

výšek jedinec lépe zvládá fyzickou zátěţ a tělo lépe regeneruje. 

                                                 
11

 SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas. 2005. s. 43. 
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Pohyb na čerstvém vzduchu dále pomáhá k lepšímu okysličení krve. Člověk lépe myslí, 

jeho reakce jsou rychlejší a s tím je spojeno i odbourání stresu. Dalším důleţitým 

aspektem je duševní proţitek z hor. Člověk se soustředí na to, jak si obstarat základní 

ţivotní potřeby jako je: kde se vyspí, co si vezme k jídlu, čeho se napije. Zde si člověk 

uvědomí, co je pro něj v ţivotě důleţité a lépe se mu srovnají ţivotní hodnoty.  

Dalším aspektem v této problematice je prevence proti civilizačním nemocem. V dnešní 

hektické, uspěchané době lidé zapomínají na své zdraví a jejich kaţdodenní starostí je 

vydělat peníze pro sebe a svoji rodinu. „Změny, které přinesl vývoj industriální 

společnosti, měly nejen pozitivní dopad, ale i řadu problémů, které se objevují na 

životním prostředí, ale i na lidském organizmu. Výrazně se zvýšil výskyt některých 

onemocnění, jako jsou nemoci srdce a cév, rakovina, cukrovka a duševní nemoci“.
12

  

V horách je sportovní výkon o to hodnotnější, ţe člověk se nachází mimo civilizaci a 

jeho poţitek ze sportu a pohybu se mnohonásobně stupňuje. Lidé, kteří sportují, mají 

kvalitnější spánek - odpočinek, kdy se jejich tělo můţe dobře regenerovat, zvládají lépe 

stres a cítí se po psychické i fyzické stránce dobře. Tito lidé jsou kreativnější, 

optimističtější a mají vypěstovaný zvyk ke sportu, který je vynikající prevencí do 

dalších let.  

 

 

2.3.  Podnikatelský záměr 

Abychom mohli komplexně posoudit reálnost a životaschopnost našeho podnikatelského 

nápadu, musíme si sestavit podnikatelský plán.
13 

Podnikatelský záměr (byznys plán) je dokument, který popisuje základní smysl firmy, 

její fungování a dlouhodobý cíl. Podnikatelský záměr obsahuje všechny důleţité 

informace týkající se různých aspektů podnikání, jako jsou cíle podnikatele, silné a 

slabé stránky byznysu, financování, obchod a marketing, rizikové faktory, trh a 

                                                 
12

 SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas. 2005. s. 45. 
13

 SRPOVÁ, J. Základy podnikání. 2010. s. 59. 



23 

 

konkurenci či strategii, která vede k dosaţení stanovených cílů. Kvalitní sestavení 

podnikatelského záměru je dnes základní podmínkou k dosaţení rozvoje a zisku firmy. 

Podnikatelského záměru by měl splňovat tyto podmínky, být: 

 Srozumitelný 

 Logický 

 Uváţeně stručný 

 Pravdivý a reálný 

 Respektující rizika 

2.3.1. Účel podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr slouţí podnikateli k vnitřním účelům a pro lepší rozhodování o 

společnosti. Záměr má kolem 30 stran a je v něm popsáno vše pro potřebný chod firmy. 

Je velice důleţitý pro sestavování grantů, půjček a rozpočtu společnosti.
14

 

2.3.2. Stanovení vize, mise a stylu společnosti 

Kaţdá společnost je zakládána za nějakým účelem, většinou jde o generování zisku, 

mnohé společnosti mohou mít i jiný záměr mnohem hlubšího charakteru, je to například 

morální a etický. V dnešní době nadbytku výroby a sluţeb je mnohem výhodnější 

přistupovat k člověku jako k osobnosti a ne jako k mase. Osobní přístup je základem 

úspěšného obchodu v dnešní době. K tomu, aby se zákazník mohl lépe orientovat 

v myšlence firmy a ta se mohla dobře prezentovat na veřejnosti. Sestavení kvalitních 

cílů a toho, kam firma směřuje, je základním kamenem pro úspěch celé společnosti. 

 Vize 

Vize je záměrem společnosti o jejím směřování. Popisuje sen, ideální budoucnost, o 

kterou společnost usiluje a opírá se o ni. Vize je popsaná stručně, výstiţně a měla by být 

motivací pro zaměstnance. Je stálá, nemění se. 

                                                 

14
 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2012. s. 98. 
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 Mise 

Mise je postup, který společnost volí pro dosaţení vize. Mise jsou kroky nutné pro 

dosaţení cíle. Mise je natolik úspěšná, nakolik je realistická. Misi je vhodné 

přehodnocovat, popř. ji měnit podle aktuální situace na trhu. 

 Styl 

Styl je způsob naplňování naší vize. Je to naše vystupování, jak nás zákazníci trh 

vnímají. V dnešní době se preferuje pravdivé, přímočaré jednání. Styl musí být co 

nejvíce přirozený! 

2.4.  Předpoklady úspěchu podnikatelského záměru 

2.4.1. Právní forma podnikání 

Při zakládání kaţdé společnosti je velice důleţitým rozhodnutím, jakou právní formu 

zvolíme. Toto rozhodnutí se dá sice změnit, ale je dobré si dopředu promyslet důsledky 

jednotlivých forem na naše podnikání. V ČR můţeme podnikat dvěma způsoby, jako 

fyzická nebo jako právnická osoba. Typy právních forem upravuje obchodní zákoník. 

Ţivnostenský zákon se zaměřuje na podnikatelské subjekty provozující svoji činnost na 

základě ţivnostenského oprávnění.  

„Je velmi důležité, aby podnikatel pečlivě zvážil všechna pro a proti příslušející různým 

formám, v nichž může být založen nový podnik.“
15

 

2.4.2. Rozvaha, cash flow a bod zvratu 

U malých společností je velmi důleţité věnovat pozornost zakladatelskému finančnímu 

plánu. Finanční plán transformuje podnikatelský záměr do číselné podoby. Musíme si 

odpovědět na otázky týkající se základního kapitálu na zaloţení firmy, soupis 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nutného k fungování společnosti a 

v neposlední řadě musíme zjistit, jak bude společnost financována, neţ začne generovat 

zisk. 

                                                 
15

 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 158.  
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 Zahajovací rozvaha  

„Evidence majetku firmy a zdrojů použitých k jeho financování je obsahem zahajovací 

rozvahy, která představuje základní účetní výkaz.“
16

 Zahajovací rozvaha popisuje stav 

majetku (aktiv) a kapitálu (pasiv) k určitému datu. Tato rozvaha se posléze dělá vţdy ke 

konci řádné uzávěrky. Aktiva se vţdy musí rovnat pasivům, nelze, aby bylo více pasiv, 

nebo aktiv.   

Tabulka 2: Zahajovací rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 

 - Nehmotný (software, licence) 

 - Hmotný (budovy, stroje) 

 - Finanční (akcie jiných firem) 

Vlastní kapitál 

 - Základní kapitál 

 - Vytváření fondu zisku 

 - Zisk ponechaný v podniku na další rozvoj 

Oběţný majetek 
 - Zásoby (materiál, nedokončená výroba) 

 - Pohledávky (odběratel ještě nezaplatil) 

 - Krátkodobý finanční majetek (peníze v 

pokladně) 

Cizí zdroje 
 - Dlouhodobé (úvěr v bance na dobu delší 

neţ 1 rok) 

 - Krátkodobé (dosud nezaplacené peníze za 

dodaný materiál) 

 - Rezervy 

 Cash flow 

Cash flow zachycuje výsledky hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady 

společnosti. Je důleţité mít přehled o skutečných penězích, které do společnosti 

přicházejí a odcházejí. Cash flow děláme na začátku a konci účetního období. Sestavuje 

se přímou metodou odečtením příjmů od výdajů. 

Příjmy – jsou reálné peníze, které do společnosti přicházejí nezávisle na původu 

Výdaje – jsou reálné peníze, které ze společnosti odcházejí a nemusí přitom docházet 

ke spotřebě výrobních faktorů 

 Výnosy, náklady, zisk 

Cílem kaţdého podnikatele je zisk, tohoto stavu dosáhne, kdyţ jeho výnosy budou vyšší 

neţ náklady. Pro tento stav je důleţité, aby společnost minimalizovala své náklady.  

                                                 
16

 SRPOVÁ, J. Základy podnikání. 2010. s. 56. 
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Náklady -  dělíme je na variabilní (mění se v závislosti na produktovém mnoţství – 

sluţbě) a fixní (vznikají nezávisle na produktovém mnoţství) 

Finanční výkonnost společnosti je důležitá nejen pro podnikatele z důvodu fungování 

společnosti, ale rovněž pro všechny zúčastněné od rodin po společníky až případné 

poskytovatele kapitálu.
17

 

 Bod zvratu (Break Even point) 

„Bod zvratu (BZ) je objem výroby (sluţeb), při kterém se celkové trţby rovnají 

celkovým nákladům.“
14

 Od okamţiku, kdy společnost dosáhne nulového zisku a začne 

produkovat další výrobky (sluţby), přináší další zisk. Je to moment, od kterého začne 

firma produkovat zisk. 

O formě podnikání se budeme rozhodovat na základě těchto otázek: Jaký je způsob a 

rozsah ručení u jednotlivých právních forem? Kdo má oprávnění k řízení? Jaká je 

administrativní náročnost projektu? Jaké bude daňové zatížení?
18

 

2.4.3. Analýza a SWOT analýza 

Analýza je nejdůleţitější a základní vědeckou metodou. Analýza je ve zjednodušeném 

smyslu rozebírání sloţitých skutečností na jednodušší a postupné dosáhnutí řešení bez 

ohledu na to, jak je zkoumaná skutečnost sloţitá. 

 SWOT analýza 

Nejčastěji používaným nástrojem analýzy je SWOT analýza. Jde o obecný analytický 

rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných a 

slabých stránek zkoumaného objektu, dále z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým je 

nebo bude zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven.
19

 

                                                 
17

 STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 2007. s. 110. 
18

 SRPOVÁ, J. Základy podnikání. 2010. s. 56. 
19

 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 48. 
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Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry je současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí. 

Tabulka 3: SWOT analýza 

 (Zdroj: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/SWOT_anal%C3%BDza) 

SWOT 
Interní analýza 

Silné stránky 

(STRENGHTS) 

Slabé stránky 

(WEAKNESSES) 

E
x

te
r
n

í 
a

n
a

lý
zy

 

Příleţitosti 

(OPPORTUNIES) 

S - O - S Strategie 

Vývoj nových metod,  

které jsou vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti 

W - O - S Strategie 

Odstranění slabin pro vznik nových 

příleţitostí 

Hrozby 

(THREAT) 

S -T Strategie 

Pouţití silných stránek pro zamezení 

hrozeb 

W - T Strategie 

Vývoj strategií, díky nimţ je moţné 

omezit hrozby ohroţující naše slabé 

stránky 

 

2.4.4. Marketingový mix – 4P 

Marketingový mix je další z analýz, které děláme při vstupu na daný trh. Jedná se o 

kombinaci několika nástrojů. Marketingový mix je obvykle sloţen ze čtyř nástrojů, 

které jsou nejčastěji uváděny jako 4P. 

Marketingový mix tvoří: 

 Produkt (Product) 

Produkt nebo sluţba jsou nejdůleţitějším nástrojem marketingového mixu, protoţe 

slouţí jako výstupní materiál zákazníkovi a uspokojuje jeho potřeby. S ohledem na 

kvalitu produktu, servis zákazníkům a distribuci, je velice důleţité dobře promyslet jaký 
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produkt či sluţbu budeme nabízet! Při tvorbě jakéhokoliv turistického produktu si 

v první řadě musíme uvědomit, jaký je klient, jak se chová a co požaduje.
20 

Produkt můţeme rozdělit do těchto kategorii: 

1) Materiální věc – např. chléb, rohlíky 

2) Sluţbu – např. výukové kurzy v horách, školy v přírodě 

3) Osoby a organizace – umělci, hudebníci 

4) Myšlenku – např. boj proti rasismu 

5) Místo - historické 

 Cena (Price) 

Rozhoduje o úspěchu či neúspěchu celého projektu. Cena je jediným prvkem 

marketingového mixu, který je zdrojem příjmů. Cena výrobku a sluţby jsou 

ovlivňovány záměry společnosti, která je prodává. Společnost by měla mít jasné cíle ve 

vztahu k tvorbě ceny. Cílem společnosti můţe být například co největší obrat nebo 

zisk.
21 

 Propagace (Promotion) 

Zabývá se otázkou, jak se nejlépe dostat do vědomí zákazníků, volí se vţdy efektivní 

cesta, aby se ke konečnému zákazníkovi dostaly potřebné informace a pronikly tak do 

jeho podvědomí. 

 Distribuce (Place) 

Určuje způsob, jakým se má sluţba/produkt přesunout od podnikatele ke konečnému 

spotřebiteli.  

Druhy distribuce: 

1) přímá – výrobce > spotřebitel 

2) nepřímá – výrobce > distribuční článek > spotřebitel 

                                                 
20

 HESKOVÁ, M. a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2011 s. 141 
21

 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času 2003 s. 

176. 
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2.4.5. Analýza trhu 

Průzkum nám pomůţe zjistit hlavní konkurenty, slabé a silné stránky konkurence, jak 

nás můţe konkurence ohrozit, cílového zákazníka, co zákazník očekává od sluţby/ 

výrobku. 

 Konkurence 

Cílem je zkoumat konkurenční firmy z mnoha hledisek, tak, aby mohl správně na trhu 

určit svoji pozici a ukotvit si tak svoje místo. Hlavním cílem je prosazení své sluţby, 

výrobku na trhu a také poznání svých vlastních slabých a silných stránek. Ze srovnání 

konkurence můţeme hodně čerpat při sestavení SWOT analýzy. 

Při porovnávání konkurence se zaměříme na tyto otázky: 

1) Kdo je naší konkurencí? 

2) Silné stránky a výhody konkurence? 

3) Cenová strategie? 

4) Vize společnosti? 

5) Co dělá konkurence lépe a proč jsou u ní zákazníci? 

 

 Zákazník 

Aby mohla společnost správně fungovat, musí najít cílovou skupinu zákazníků, na 

kterou se budeme orientovat. Tato skupina lidí nám bude přinášet zisky a společnost se 

bude moci dále rozvíjet. Předpokladem bude určit sluţby, které cílové skupině budou 

„šité“ na míru tj. budou za ně chtít utratit peníze.  

Při vymezení segmentu cílového zákazníka se zaměříme na tyto oblasti: 

1) Jakou sluţbu bude společnost poskytovat cílovému zákazníkovi? 

2) Jaké jsou představy, potřeby cílového zákazníka? 

3) Jakou má zákazník motivaci ke koupi? 
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 Dotazník a pilotáţ 

Dotazník je velmi uţitečný nástroj k lepšímu pochopení daného trhu, provádí se formou 

dotazování na promyšlené otázky a poskytne nám informace přímo od zákazníků. Lidé 

odpovídají formou písemných odpovědí. Dotazník se vyuţívá především k získání 

hromadných údajů. Dotazník se povaţuje za ekonomický výzkumný nástroj, kde se 

můţe získat velké mnoţství potřebných informací při malé investici času. 

Základní pojmy: 

1) Respondent – osoba, která vyplňuje dotazník 

2) Otázky – jednotlivé prvky dotazníku 

3) Administrace – zadání dotazníku 

Dotazník by měl mít jasně stanovený cíl ještě před tím, neţ začneme skládat otázky. 

Jasně stanovený cíl se projeví v konečném vyhodnocení dotazníku a poskytne nám 

kvalitnější informace v dané oblasti. Při sestavování dotazníku jsem pouţil uzavřených 

otázek. 

2.5.  Rizika podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr s sebou nese vţdy riziko neúspěchu. Je zřejmé, ţe kvalita přípravy 

ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost projektů zásadním způsobem, neboť nedostatky 

v přípravě vedoucí k volbě nevhodných projektů nelze obvykle odstranit.
22

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Faktory ovlivňující úspěšnost podnikatelského záměru (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

                                                 
22

 Fotr, J., Souček, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2011. s. 142. 

Výsledky podnikatelského 

záměru 
Kvalita přípravy Kvalita realizace 

Riziko 

Nejistota 



31 

 

Moţná rizika podnikatelského záměru 

 Pravděpodobnost vzniku ztráty 

 Moţnost nepředpokládané situace, která brání k dosaţení daného cíle 

podnikatele nebo společnosti 

 Nebezpečí odchylek od stanovených cílů jednotlivce nebo organizace 

Další faktory nejistoty a rizik 

 Riziko poptávkové – lidé nemají zájem o sluţby v cestovním ruchu 

(můţe být zaviněno špatnou ekonomickou situací) 

 Riziko podnikatelského neúspěchu – je spojeno s nízkou poptávkou 

nebo se špatným hospodařením podnikatele s finančními zdroji, dále 

se můţeme setkat se špatným managementem 
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3. Analýza problému a současná situace 

3.1.  Legislativa pořádání outdoorových kurzů 

Pořádání outdoorových kurzů a akcí je v ČR v oblasti pohybu v horském a 

vysokohorském terénu (v zimě i létě) dovoleno kvalifikovaným instruktorům, 

průvodcům a horským vůdcům. Všechny tyto skupiny mají svá privilegia a mohou 

s nimi zacházet podle svého nejlepšího uváţení. Je potřeba si uvědomit, ţe většinu času 

se pohybujeme mimo civilizaci v horském a vysokohorském terénu, kde hrozí reálné 

nebezpečí, ať uţ ze strany přírody (laviny, pády kamení, bouřky) nebo zaviněné 

lidským faktorem (špatná fyzická a psychická kondice jedince/jedinců) 

Rozlišujeme následující kvalifikace: 

 Horský vůdce 

Nejvyšší dosáhnuté vzdělání v oblasti pohybu v horách. Činnost horského vůdce je 

organizování a provádění jednotlivců nebo skupin ve  vysokohorském prostředí, včetně 

ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých 

stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, 

včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci ţivnosti je moţno uskutečňovat činnost 

informační, půjčování lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje 

a výstroje. 

Druh ţivnosti: ohlašovací vázaná 

 Horský průvodce 

Činnost horského průvodce se zabývá organizováním a prováděním jednotlivců nebo 

skupin v horském prostředí s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňonů a všech dalších 

terénů, v nichţ postup vyţaduje pouţití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek 

a materiálu (zejména stoupacích ţelez - maček, cepínů, lan, jistících prostředků). 

V zasněţených horských terénech je provádění moţné pouze ve zvlněných terénech 

severského typu a je vyloučena realizace jakýchkoli lyţařských, skialpinistických 
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a obdobných činností, s výjimkou chůze na sněţnicích po značených turistických 

cestách. 

Druh ţivnosti: ohlašovací vázáná 

 Instruktor 

o Skalního lezení 

o Lezení na umělých stěnách 

Instruktor je oprávněn školit klienty na skalách, umělých stěnách za pouţití lanových 

technik a s pouţitím náleţitého materiálu (lano, sedací úvazek, karabiny, prsní úvazek). 

Druh ţivnosti: ohlašovací vázáná 
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3.2.  Právní forma společnosti 

V následující tabulce je zpracován přehled výhod a nevýhod jednotlivých právních 

forem společností. 

Tabulka 4: Právní forma společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Minimální 

počet 

zakladatelů 

Minimální 

základní 

kapitál 

Ručení Administrativa zaloţení 

 Fyzická osoba 1 není nutný neomezeně ţivnostenské oprávnění 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

v.o.s 

minimálně 2 

právnické 

osoby nebo 2 

fyzické osoby 

není nutný společnost i 

společníci 

neomezeně 

ţivnostenské oprávnění, 

společenská smlouva, zápis 

do obchodního rejstříku 

Komanditní 

společnost 

k.s. 

minimálně 2 

právnické 

osoby nebo 2 

fyzické osoby 

komanditista 

min. 5 tisíc Kč, 

komplementář 

ne 

společnost 

neomezeně, 

komanditista do 

výše 

nesplněného 

majetkového 

vkladu, 

komplementáři 

neomezeně 

ţivnostenské oprávnění, 

společenská smlouva, zápis 

do obchodního rejstříku 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

s.r.o. 

min. 1 

právnická 

osoba nebo 1 

fyzická osoba 

200 tisíc Kč, 1 

společník min. 

20 tisíc Kč 

společnost 

neomezeně, 

společníci do 

výše 

nesplněného 

majetkového 

vkladu 

ţivnostenské oprávnění, 

společenská smlouva, zápis 

do obchodního rejstříku, 

vklady společníků 

 

3.3.  Zaloţení společnosti 

V České republice je moţné podnikat dvěma způsoby 

 Fyzická osoba 

Podniká na základě ţivnostenského listu či koncesní listiny (rozdělení dle toho, zda se 

jedná o ţivnost ohlašovací nebo koncesovanou) a začít podnikat můţe od zápisu do 

ţivnostenského, případně obchodního rejstříku.  

 Právnická osoba  



35 

 

Nejčastěji obchodní společnost podniká na základě ţivnostenského listu, nicméně zde 

musí zakladatelé (fyzické osoby) doloţit společenskou smlouvu. Společnost vzniká 

zápisem do obchodního rejstříku. 

Na provozování společnosti v oblasti cestovního ruchu můţeme dále zaloţit tyto 

subjekty: 

3.3.1. Cestovní agentura (CA) 

Zprostředkovává prodej zájezdů jménem cestovních kanceláří, za peněţní úplatu dle 

provizní smlouvy uzavřené mezi ní a cestovní kanceláří. CA vytváří prodejní kanál 

mezi cestovní kanceláří a koncovým zákazníkem. 

Cestovní agentura kromě zprostředkovávání prodeje zájezdů můţe: 

 nabízet a prodávat jednotlivé sluţby v cestovním ruchu (pouze 

samostatně) 

 nabízet a prodávat kombinace jednotlivých sluţeb cestovního ruchu 

(pouze za předpokladu, ţe jejich délka nepřekročí 24 hodin) 

 zastupovat cestovní kancelář při podpisu cestovní smlouvy mezi 

klientem a cestovní kanceláří (za předpokladu, ţe má s cestovní kanceláří 

uzavřenou provizní smlouvu) 

 inkasovat od klienta peníze jménem cestovní kanceláře (za předpokladu, 

ţe je cestovní kanceláří k tomuto zplnomocněna) 

 prodávat produkty, které souvisí s cestovním ruchem - jedná se zejména 

o mapy, průvodce, vstupenky, upomínkové předměty apod.
23

 

Pro zaloţení cestovní agentury je nutné splňovat tyto podmínky: 

 dosaţení věku 18 let  

 způsobilost k právním úkonům  

 bezúhonnost  

 skutečnost, ţe fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká 

nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové 

nedoplatky z tohoto podnikání 

 skutečnost, ţe fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká 

nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

 skutečnost, ţe fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká 

nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním 

pojištění 

                                                 
23

RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch – podnikatelské principy a příleţitosti v praxi. 2005. s. 61. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kazn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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3.3.2. Cestovní kancelář (CK) 

Dle zákona je cestovní kancelář jediným oprávněným subjektem, který můţe 

kombinovat jednotlivé sluţby cestovního ruchu (doprava, ubytování, stravování) 

a vytvářet tak komplexní nabídku těchto sluţeb, běţně známou jako zájezdy. Za 

poskytování těchto sluţeb a jejich balíčků následně také odpovídá. 

Cestovní kancelář kromě tvorby zájezdů můţe: 

 nabízet a prodávat jednotlivé sluţby cestovního ruchu či jejich 

kombinace 

 můţe tisknout a nabízet katalogy zájezdů 

 organizovat kombinace sluţeb cestovního ruchu a případně je nabízet 

dalším cestovním kancelářím 

 zprostředkovávat pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu 

prodej jednotlivých sluţeb cestovního ruchu, případně můţe 

zprostředkovávat prodej také pro jiné osoby, jako jsou např. dopravci, 

pořadatelé kulturních, sportovních a jiných akcí apod. 

 prodávat produkty, které souvisí s cestovním ruchem - jedná se zejména 

o mapy, průvodce, vstupenky, upomínkové předměty apod. 

Pro zaloţení cestovní kanceláře je nutné splňovat tyto podmínky: 

 vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu nebo 

 vyšší odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu nebo 

 střední vzdělání s maturitou v oblasti cestovního ruchu nebo 

 vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru nebo 

 vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo 

 střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru nebo 

 doklad o rekvalifikaci a 6 let praxe v oboru nebo  

 + náleţitosti k získání ţivnosti volné (viz zaloţení cestovní kanceláře) 

3.3.3. Občanské sdruţení 

Alternativou k cestovním kancelářím a cestovním agenturám můţe být zaloţení 

občanského sdruţení. Občanské sdruţení se nezakládá s primárním cílem vysokého 

zisku, ale je zde moţnost vytvoření širokého spektra klientů se zájmem o aktivní trávení 

volného času. Hlavní činností občanského sdruţení je vzdělávat lidi v oblasti pohybu 

v horách a vysokohorském prostředí, pořádání outdoorových kurzů a akcí pro svoje 

členy. Jako vedlejší činnost můţe být tvoření zisku na pokrytí nákladů a fungování 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1jezd
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společnosti pomocí členských příspěvků (pokud jsou vybírány) a poplatků za kurzy a 

akce. U občanského sdruţení se mohou libovolně kombinovat jednotlivé sluţby (tj. 

ubytování, strava, instruktor atd.). 

Pro zaloţení občanského sdruţení je nutné splňovat tyto podmínky: 

 nejméně 3 zakládající členové 

 3 zakládající členové (přípravný výbor) vypracovává stanovy sdruţení a 

podává na návrh na registraci  

 vznik registrací na Ministerstvu vnitra České republiky 

 stanovy musí obsahovat: 

o Název sdruţení 

o Cíl jeho činnosti 

o Orgány sdruţení, způsob jejich ustanovení, určení orgánů a 

funkcionářů oprávněných jednat jménem sdruţení 

o Výnosy majetku 

o Členské příspěvky (pokud jsou vybírány) 

o Dotace a granty 

Tabulka 5: Porovnání cestovní agentury, cestovní kanceláře a občanského sdruţení (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 Druh ţivnosti Poplatek 

za ţivnost 

Ručení za 

své závazky 

Nutné pojištění DPH 

Cestovní 

agentura 

Volná 1000 Kč Neručí Ne (zajišťuje 

CK) 

15% 

(sníţená 

sazba) 

Cestovní 

kancelář 

Koncesovaná 2000 Kč Ručí Ano 15% 

(sníţená 

sazba) 

Občanské 

sdruţení 

+ průvodce 

/ 

 

Vázaná 

0 Kč Ručí (dle 

stanov) do 

výše svého 

majetku 

Ne (kaţdý člen 

má vlastní 

pojištění) 

Do 

1milionu 

obratu bez 

daně 
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3.4.  Analýza současného stavu 

Český outdoorový trh je velice specifický, obzvláště český zákazník je „poznamenán“ 

dlouhou dobou „outdoorového půstu“, kdy za dob socialismu nebyla moţnost 

vycestovat do zahraničních destinací, jakou jsou Alpy, Himaláj a další z mnoha pohoří.  

Po roce 1989 začalo vznikat mnoţství společností zabývajících se problematikou 

outdoorových kurzů a akcí. Základním problémem byla nevědomost, jak tyto aktivity 

správně provozovat, chyběla i znalost metodická (zacházení s vybavením, pohyb po 

ledovcích, lezení v těţkých mixových terénech) a neznalost prostředí v horách. 

V neposlední řádě i špatné ekonomické znalosti a nedostačující legislativa. Po 20 letech 

je u nás velké mnoţství společností, které organizují outdoorové kurzy a akce. 

Pro správné nastavení společnosti musím zanalyzovat, jak se trh chová, a proniknout do 

základních přání cílového zákazníka. V této části budou zanalyzovány problémy vnitřní 

a vnější: 

 Vnitřní analýza 

o Silné a slabé stránky společnosti (SWOT) 

o Marketing společnosti 

 Vnější analýza 

 Konkurence na českém outdoorovém trhu 

 Silné a slabé stránky 

 Ceny kurzů a akcí 

 Cílový zákazník 

3.5.  Vnitřní analýza 

3.5.1. SWOT analýza 

U sestavování SWOT analýzy jsem vycházel ze svých zkušeností z oblasti 

outdoorového trhu. Snaţil jsem se dívat na aktuální situaci co nejvíce objektivně. 
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 Silné stránky 

o 3letá zkušenost z pořádání outdoorových kurzů a akcí 

o Více jak 30 kurzů a akcí se 150 lidmi 

o Široké spektrum navštívených oblastí (Alpy, Tatry, Island, Pamír, 

Skotsko) – velké mnoţství různorodých akcí a kurzů 

o Databáze cca. 200 zákazníků + 500 potenciálních zákazníků 

o Jasný záměr o jaké kurzy a akce se jedná 

o Časová flexibilita 

o Vypracované metodické materiály 

o Osobní přístup 

 Slabé stránky 

o Omezená reklama 

o Horší komunikace se zákazníky 

o Omezený vstupní kapitál 

o Neznámý brand společnosti 

o Nedostatečné licence – horský vůdce  

 Příleţitosti 

o Reklama - osobní doporučení (bohatá klientela) 

o Levná propagace přes sociální sítě (Facebook) 

o Stálá klientela – osobní přístup 

o Start up (projekty pro začínající firmy) 

o Kontakty na českém outdoorovém trhu (lepší ceny na vybavení, chaty, 

materiál) 

o Trendovost skialpinismu a aktivního trávení volného času 

o Spolupráce s outdoorovými firmami, případný sponzoring 

 Hrozby 

o Silná konkurence 

o Lepší sluţby na trhu – metodika, vybavenost 
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o Kamarádské ceny – pro známé a kamarády (neuhlídám si cenovou 

hladinu) 

o Malý zájem o tyto kurzy a akce 

o Velká amortizace vybavení 

o Špatná ekonomická situace zákazníků  

 

3.5.2. Marketing společnosti 

Marketing je postaven na čtyřech základních sloţkách, na které musí být kladen důraz 

před zaloţením společnosti. 

Produkt – uspokojuje potřeby zákazníka? 

Cena – má tuto hodnotu pro zákazníka? 

Propagace – jakými cestami bude sluţba propagována? 

Distribuce – jakými cestami se dostane k cílovému zákazníkovi a kde se budou kurzy a 

akce konat? 

 Produkt 

V případě pořádání kurzů/akcí se jedná o sluţbu zprostředkování záţitku a naučení dané 

dovednosti. Hlavní záměr kurzů a akcí je: 

o Široké spektrum kurzů a akcí odborně zaměřených  

o Méně známé oblasti – hory bez lidí 

o Vysoká metodická a výuková kvalita kurzu 

o Uspokojení klienta po stránce záţitku a předání zkušeností z oblasti hor 

o Přijatelná cena pro klienta 

o Budování silného brandu (značky) společnosti, tak aby název vypovídal o 

kvalitě 

 Cena 

Cenová politika nebude v první fázi zaměřena na dosaţení co nejvyššího zisku. Jedná se 

spíše o vybudování silné komunity, která později bude slouţit jako reklama. 
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o Kurzy a akce pro movitější klientelu (draţší, vyšší komfort) 

 Menší počet účastníků do 7 klientů 

o Kurzy a akce pro studenty (levnější, střední komfort) 

 Vyšší počet účastníků od 7 do10 klientů 

o Slevy budou zohledňovány podle četnosti účastí jednotlivých klientů 

o Podmínky placení – při objednání kurzu/akce záloha 50% z ceny. Doplatek 

na kurzu/akci 

o Storno podmínky  

 Do 30 dnů 10% ze zálohy 

 Do 10 dnů 50 % ze zálohy 

 Do 2 dnů 100 % ze zálohy 

 Propagace 

Komunikace s klientem je pro budování silné komunity velice důleţitá. Cílem bude 

najít levné komunikační kanály, jak na udrţení stálých klientů, tak oslovení nových 

potenciálních zákazníků. 

o Web – kaţdý týden nový článek o horách zajistí dostatečnou návštěvnost 

nových lidí 

o Sociální sítě – Facebook, oslovení širokého spektra lidí díky soutěţím (např. 

soutěţ o nejkrásnější fotku). 

 Cílené zaměření na dané skupiny 

o Promo akce – akce zadarmo pro klienty společnosti, tyto akce poslouţí jako 

reklama, ale hlavně spojí klienty 

o Přednášky – o cestování, metodice, pomůţe oslovit nové klienty 

o Letáčky - základní informace o kurzech a akcích v tištěné formě. Bude na 

nich uvedeno místo, datum, plánovaný program. Na kurzech, přednáškách, 

promo akcích se budou tyto letáčky rozdávat. 

 Distribuce  

Hlavní distributorskou cestou bude prodej kurzů a akcí na webových stránkách. Pro 

zkvalitnění sluţeb si zákazník můţe zvolit kurz/akci přímo podle svých představ. Při 
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vybudování silné komunity bude moci vzniknout cestovní kancelář a později tyto sluţby 

dát do sítě agenturám. Jedná se o distribuci přímou. 

3.6.  Vnější analýza 

3.6.1. Konkurence 

Konkurence na českém outdoorovém trhu je široká, proto jsem společnosti zabývajícími 

se touto sférou rozčlenil do několika segmentů s ohledem na silné a slabé stránky. 

Zkoumal jsem hlavně tato kritéria: 

 Cena - je závislá od mnoţství kurzů/akcí v jednom měsíci a mnoţství lidí, 

které se kurzu/akce zúčastní, čím více klientů, tím menší náklady, ale menší 

kvalita 

 Kvalita  

o metodická – kvalitní vzdělávací systém jak instruktorů, tak klientů na 

kurzu 

o přístup k zákazníkovi – individuální, na kurzu je menší počet klientů, 

instruktor se můţe lépe lidem věnovat, opakem je masový vyšší zisk 

(menší náklady), ale menší osobní přístupu k zákazníkovi 

 Propagace/reklama – na sociálních sítích, v katalozích, přes webové stránky 

 Náročnost akce – je dána nejvyšším vzděláním instruktora/průvodce/vůdce. 

Čím vyšší vzdělání, tím můţe průvodce vykonávat odbornější akce (výstupy 

na 4tisícové vrcholy atd.) 

 Komplexnost sluţeb – v rámci společnosti se mohou v ceně kurzu nabízet 

různé doplňkové sluţby – doprava, polopenze, ubytování, zapůjčení 

materiálu atd. 

1) Cestovní kanceláře 

Společnosti: Kudrna, Alpina, Adventura, CK Mountain Adventures (V- Tour) 

Odpovědný personál: Průvodci, instruktoři 
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+ niţší cena oproti konkurenci (niţší náklady při větším počtu účastníků) 

+ vybudovaný brand společnosti – široké portfolio zákazníků 

+ široké sluţby – doprava, polopenze, ubytování 

+ dobrý marketing, reklama, katalogy 

+ široká nabídka zájezdů, hodně termínů 

- horší profesionalita průvodců 

- větší skupiny lidí (10-15 lidí) 

- omezená moţnost individuálního přístupu 

 

2) Cestovní agentury I. (řešeno kombinací s občanským sdruţením) 

Společnosti: Alpy 4000, Alpha Guide, Adrenalin sport, Alpine Guide 

Odpovědný personál: Horští vůdci 

+ malé skupiny lidí 

+ náročné akce (specializované na výstupy s pouţitím horolezeckého 

materiálu) 

+ osobní přístup 

+ mají licenci (osvědčení) chodit do horských ledovcových terénů 

+ vzdělávací systém 

- vysoká cena (cca 2500 Kč/den) 

- horší reklama, budování brandu 

- malý tým lidí, jsou závislí sami na sobě 

- vysoké náklady na absolvování kurzu horského vůdce UIAA (300 tisíc) 

- dlouhá dobra udělení licence aţ 3 roky 

- velký konkurenční boj 

3) Cestovní agentury II. (řešeno kombinací s občanským sdruţením) 

Společnosti: Ben, Summit Leader, Rock&Snow, Hanibal, Horokurzy 

 Odpovědný personál: Horští průvodci, instruktoři 
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+ niţší cena neţ u horských vůdců, vyšší neţ u cestovních kanceláří 

 + osobní přístup k zákazníkovi 

 + malý počet lidí na kurzu/akci 

- omezená propagace/reklama 

 - menší komplexnost sluţeb (bez dopravy, stravy atd.) 

 - nemá zákonem umoţněno chodit do ledovcových terénů za pouţití 

horolezeckého materiálu 

 - vzdělávací systém  

 Srovnání cen kurzů/akcí u jednotlivých společností 

Pro správné nastavení společnosti musíme znát konkurenční ceny u jednotlivých 

společností tak, abychom mohli optimalizovat naše ceny kurzů/akcí a dozvěděli se tak, 

jestli je pro nás reálné tyto kurzy a akce pořádat. 

Pro zjednodušení jsem vytvořil 6 modelových kurzů a akcí, se kterými budu porovnávat 

konkurenční sluţby. 

Srovnání je zjednodušené – počítal jsem s těmito skutečnostmi: na kurzu jsou 4 lidé, 

v ceně je zahrnut průvodce/instruktor/vůdce/metodický materiál, náklady na průběh 

kurzu (strava, ubytování, doprava vedoucího), zisk pro společnost. 

 Lezecký kurz na Blatinách  

o Délka pobytu 2 dny (víkend) 

 Ledovcový kurz na Dachsteinu  

o Délka pobytu 4 dny (čtvrtek- neděle) 

 Lavinový kurz na Schneebergu  

o Délka pobytu 2 dny (víkend) 

 Výstup na Grossglockner (nejvyšší horu Rakouska) 

o Délka pobytu 4 dny (čtvrtek- neděle) 

 Skialpový kurz na Malé Fatře 

o Délka pobytu 2 dny (víkend) 

 Ferratový kurz v Rax Alpech 

o Délka pobytu 2 dny (víkend) 
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Tabulka 6: Srovnání konkurenčních cen (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název kurzu/akce Společnost (CK, CA I., CA 

II.) 

Cena za kurz/osoba 

Lezecký kurz na Blatinách 

Délka: 2dny 

V ceně navíc: vypůjčení 

vybavení 

CK Mountain Adventures 

(CK)* 

2 800 Kč 

Adventura (CK)* 3 480 Kč (doprava) 

Alpha Guide (CA I.)** 3 000 Kč 

Summit Leader (CA II.) *** 2 000 Kč 

Rock&Snow (CA II.) *** 2 500 Kč 

Ledovcový kurz na 

Dachsteinu 

Délka: 4dny 

V ceně navíc: vypůjčení 

vybavení 

Adventura (CK)* 7 190 Kč (doprava) 

Alpina (CK)* 4 420 Kč (doprava) 

Alpha Guide (CA I.)** 7 350 Kč 

Summit Leader (CA II.) *** 3 500 Kč 

Ben (CA II.)*** 6 100 Kč (3x chata + PP) 

Lavinový kurz na 

Schneebergu 

Délka: 2dny 

V ceně navíc: vypůjčení 

vybavení 

Alpy 4000 (CA II.)** 1 500 Kč 

Alpha Guide (CA I.)** 1 900 Kč 

Adrenalin (CA II.)** 2 990 Kč 

Summit Leader (CA II.) *** 2 000 Kč 

Ben (CA II.)*** 2 990 (2x chata + PP) 

Výstup na Grossglockner 

Délka: 4dny 

V ceně navíc: vypůjčení 

vybavení 

Adventura (CK)* 5190 Kč (doprava) 

Alpina (CK)* 3 990 Kč (doprava) 

Kudrna (CK)* 4 980 Kč (doprava + 1x chata 

+ PP) 

CK Mountain Adventures 

(CK)* 8 300 Kč (doprava + 3x chata) 

Alpy 4000 (CA II.)** 5 000 Kč 

Skialpový kurz na Malé Fatře 

Délka: 2dny 

V ceně navíc: vypůjčení 

lavinového vybavení 

CK Mountain Adventures 

(CK) 

4 400 Kč (doprava + 2x chata) 

Alpy 4000 (CA II.)** 3 000 Kč 

Alpha Guide (CA I.)** 2 500 Kč 

Summit Leader (CA II.) *** 2 800 Kč 

Traverz (CA II.)*** 2 500 Kč 

Ferratový kurz v Rax Alpech 

délka: 2dny 

V ceně navíc: vypůjčení 

ferratového vybavení 

Alpina (CK)* 3 500 Kč (1x chata) 

CK Mountain Adventures 

(CK) 

3 200 Kč (doprava, 2x kemp) 

Summit Leader (CA II.) *** 2 500 Kč 

Horokurzy (CA II.)*** 3 000 Kč 

PP – polopenze  

x chata – ubytování na x nocí 
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*CK - cestovní kancelář: Alpina, Kudrna, CK Mountain Adventures (V- Tour), 

Adventura (průvodci, instruktoři) 

** CA I. cestovní agentura I (řešeno kombinací s občanským sdruţením).:  Alpy 4000, 

Alpha Guide, Adrenalin sport, Alpine Guide (horští vůdci) 

*** CA II. cestovní agentura II (řešeno kombinací s občanským sdruţením).: Ben, 

Summit Leader, Rock&Snow, Horokurzy (průvodci, instruktoři) 

3.6.2. Cíloví zákazníci 

K analýze cílového zákazníka nám pomůţe průzkum veřejnosti pomocí dotazníků. 

Dotazovali jsme se 200 respondentů, jaké jsou jejich prioritní poţadavky pro zakoupení 

outdoorového kurzu, kolik by zaplatili za daný kurz a co je pro ně nejdůleţitější.  

Analyzovali jsme tyto základní ukazatele. 

 Zaměstnanecký status v závislosti na ceně kurzu 

Základní otázkou bylo, jak ovlivňuje průměrný plat účast na kurzu a kolik jsou lidé 

ochotni zaplatit za daný kurz/akci. 

V ceně je: instruktor, náklady na průběh kurzu, metodický materiál, fotodokumentace, 

malá pozornost. 

Tabulka 7: Zaměstnanecký status vs. průměrný plat a výdaje za sport (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnanecký status Počet Průměrný plat Průměrné měsíční 

výdaje za sport 

Zaměstnanci* 75 24755 Kč 1073 Kč 

Studenti 95 5765 Kč 423 Kč 

Ostatní (nezaměstnaní, 

pracující studenti, mateřská 

dovolená) 

30 10300 Kč 

 

706 Kč 

*je myšleno i podnikatelé  
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 Lezecký kurz na Blatinách 

 

 

Graf 1: Dotazník – Cena lezeckého kurzu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu vyplynulo, ţe nejvíce zaměstnanců, studentů a ostatních respondentů by za kurz 

na Blatinách zaplatili v průměru okolo 1000 Kč za víkend. 

 Ledovcový kurz na Dachsteinu 

 

Graf 2: Dotazník – Cena ledovcového kurzu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z dalšího grafu vyplynulo, ţe zaměstnanci by za ledovcový kurz na Dachsteinu zaplatili 

okolo 3000 Kč, stejně jako studenti, a ostatní respondenti by za kurz zaplatili 2000 Kč 

na 4 dny. 
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 Lavinový kurz na Schneebergu 

 

Graf 3: Dotazník – Cena lavinového kurzu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu nám vyplynulo, ţe pro všechny respondenty by byla přijatelná cena 2000 Kč za 

lavinový kurz na Schneebegu. 

 Výstup na Grossglockner 

 

Graf 4: Dotazník – Cena Grossglockner (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z dotazníku vyšlo najevo, ţe zaměstnanci by v ideálním případě zaplatili 2000-3000 Kč 

za akci, studenti 3000 Kč za akci a ostatní respondenti nad 3000 Kč. 
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 Skialpová akce na Malé Fatře 

 

Graf 5: Dotazník – Cena skialpovou akci na Malé Fatře (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z dotazníku vyplynulo, ţe účastníci by za akci na Malé Fatře dali v průměru od 1500 

Kč do 2000 Kč. 

Ve výsledcích z výše uvedených dotazníků musíme ovšem zohlednit některé 

respondenty a jejich neobjektivní zhodnocení ceny kurzu/akce. Většina účastníků 

nebyla nikdy na podobných kurzech ani akcích (jak vyplynulo z dalších otázek 

v dotazníku) a nemají tedy objektivní hodnocení ceny. 

Důleţitým ukazatelem bylo zjištění základních hodnot našich respondentů, tento 

průzkum nám pomůţe určit si vlastní segment na outdoorovém trhu. 
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Graf 6: Rozhodující faktory při nákupu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu 6 jsem jasně vyvodil následující závěry: 

Nejdůleţitějším rozhodujícím faktorem byl pro respondenty osobní přístup 

instruktora. Osobní přístup jde zaručit jen v případě, kdyţ je na kurzu okolo 4 aţ 8 

klientů. Nad 8 klientů uţ se instruktor nemůţe věnovat všem individuálně. Tento faktor 

je hodně ovlivněn cenou. Čím niţší cena, tím je na kurzu více lidí. Čím vyšší cena 

kurzu, tím je na kurzu méně klientů a instruktor se můţe kaţdému samostatně lépe 

věnovat. 

Náročnost akce byl další faktor ovlivňující výběr akce. V dnešní době je mnoho 

společností zabývajícími se outdoorovými aktivitami – nejčastěji turistikou, trekkingem 

atd. Vizí naší společnosti je dělat těţké akce, kam tyto cestovní společnosti nejezdí a 

najít si tak vlastní segment trhu. Tímto segmentem je myšleno – náročné akce do méně 

známých oblastí (též vyplynulo z grafu, lidé si nepřejí známé oblasti) s malým počtem 

klientů. 

Dalším ukazatelem byly otázky týkající se nákupu daného kurzu/akce. Co bylo pro 

respondenty nejdůleţitější a co naopak méně podstatné. 
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Graf 7: Rozhodující faktory při výběru kurzu/akce (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozhodujícím při výběru bylo kvalitní doporučení (reference) od známého nebo 

kamaráda. Tento způsob je i nejlepší reklamou. Proto je cílem vybudovat silnou 

komunitu klientů, kteří by opakovaně jezdili na kurzy a akce a dělali společnosti dobrou 

reklamu.  

Důleţitým faktorem je samozřejmě cena. Jak nám vyplynulo s dotazníku, nejméně jsou 

za kurzy/akce ochotni dát studenti. V těchto lidech je ale velký potenciál do budoucna, a 

proto nechceme tyto skupiny znevýhodňovat. Kurzy a akce budou navrţeny tak, aby si 

zde našli levnější kurz nebo akci i studenti.  
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4. Vlastní návrh řešení 

Tato část se zaměřuje na vlastní návrh zaloţení a fungování outdoorové společnosti, 

která pořádá kurzy a akce. Navazuje a propojuje poznatky z teoretické a praktické části. 

Dále se opírá o analýzy, které jsou uvedeny v předešlé kapitole - Analýza současného 

stavu. Zaloţil jsem společnost Baffin Mountain Academy a jsem zde hlavním 

instruktorem, který organizuje a pořádá akce a kurzy. 

4.1.  Základní informace o společnosti 

Název společnosti: Baffin Mountain Academy o.s. (dále jen Baffin) 

Právní forma společnosti: Občanské sdruţení (o.s.) 

Zakládající členové a průvodci: Pavel David, Mgr. Roman Švanda a Vít Karafiát 

Interní průvodci, instruktoři 

 Pavel David 

o Instruktor skalního lezení (James) 

o Průvodcovská činnost horská (akreditace MŠMT) 

o Zdravotník pro zotavovací akce pro mládeţ a dorost – zaměření na 

horskou první pomoc (ZDrSEM)  

Externí průvodci, instruktoři 

 Mgr. Roman Švanda 

o Instruktor skialpinismu SHS James 

o Profesionální záchranář HZS, ředitel Oblastního střediska Západní Tatry 

o Lavinový specialista a gestor pro záchranu v lavinách 

 Vít Karafiát 

o Instruktor skalního lezení (James) 

o Zdravotník pro zotavovací akce pro mládeţ a dorost – zaměření na 

horskou první pomoc (ZDrSEM)  

o Průvodce CK Alpina 
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Logo společnosti  

 

 

 

Webové stránky: http://baffin.cz/ 

 Dosah stránek – denně v průměru: 30-60 zobrazení 

Facebook: https://www.facebook.com/baffinmountainacademy 

 Dosah stránek – 126 like (komu se stránka líbí a pravidelně jí navštěvuje) 

 Celkem zobrazeno 30 000 lidí 

Sídlo: Purkyňova 104, Brno 612 00 

4.2.  Popis společnosti Baffin Mountain Academy 

Baffin Mountain Academy (dále jen Baffin) je občanské sdruţení, které sdruţuje lidi se 

zájmem o hory a pohyb ve vysokohorském terénu. Naším cílem je  předat co nejvíce 

praktických zkušeností a dovedností z mnohaleté praxe tak, abyste se vţdy vrátili ze 

svých cest v pořádku a plní záţitků. 

 Vize  

 Propojit náročné akce v malé skupině lidí se záţitky za hranicí všednosti a vydat se na 

místa, kde neproudí davy turistů! 

 Cíl  

Ukázat lidem krásu hor, učit je, jak se správně v horách pohybovat, přeţít. Věříme, ţe 

děláme hory bezpečnějšími! 

Obrázek 4: Logo společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

http://baffin.cz/
https://www.facebook.com/baffinmountainacademy
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 Styl  

 Osobní přístup je samozřejmostí. Chceme lidem ukázat pocit svobody, kterou hory 

dopřávají, za pomoci přátelské atmosféry v malé skupině lidí! 

Společnost je postavena na dlouhodobých zkušenostech z oblasti hor a kvalitních 

průvodcích a instruktorech. 

4.2.1.  Outdoorové kurzy a akce společnosti Baffin  

4.2.2. Plán kurzů a akcí na rok 2014 

Plán je sestaven na jednoho interního instruktora plus dva externí.  Na kurzu je vţdy 

jeden instruktor na skupinu 5-6 klientů (podle typu kurzu), při větším počtu klientů se 

kurzy rozdělí a druhý kurz si vezme externí instruktor. V Tabulce 8 je sestaven roční 

plán pořádání outdoorových kurzů, v kaţdém měsíci jsou 1-2 kurzy s ohledem na délku. 

Celkem vyšlo 54 dnů na horách ve 21 kurzech/akcích. Pokud se tyto kurzy naplní, 

můţeme v dalším roce navýšit počet instruktorů a počet kurzů a akcí. 

Předpokládané pořádání kurzů a akcí pro rok 2014: 

          Tabulka 8: Přehled kurzů a akcí pro rok 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíc Kurz/akce I. Kurz/akce II. Počet dnů 

Leden 1x skialpový kurz (2)  1x lavinový kurz (2) 4 

Únor 1x přechod Malé Fatry (2) 1x skialpový kurz (2) 4 

Březen 1x Rumunsko (4) 1x lavinový kurz (2) 6 

Duben 1x Wildspitze (2) 1x lezecký kurz (2) 4 

Květen 1x ferratový kurz (2) 1x ledovcový kurz (2) 4 

Červen 1x ferraty Rax Alpy (2) 1x lezecký kurz (2) 4 

Červenec 1x Švýcarsko (4) 1x ledovcový kurz (2) 6 

Srpen 1x Venediger VHT (4) 1x Dolomity (4) 8 

Září 1x lezecký kurz (2) 1x Lezení v Ospu (4) 6 

Říjen 1x ledovcový kurz (2)   2 

Listopad 1x lezení Paklenice (4)   4 

Prosinec 1x skialpový kurz (2)   2 

Celkem  21 kurzů/akcí 54 

* (2) víkend pátek-neděle 

* (4) prodlouţený víkend (čtvrtek - neděle) 
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4.2.3. Personální zajištění 

Hlavním organizátorem bude občanské sdruţení Baffin, které bude pořádat outdoorové 

kurzy a akce pro svoje členy. Pověřenou osobou za Baffin je Pavel David, bude 

zajišťovat účetní a právní agendu. Hlavním průvodcem, který bude zajišťovat většinu 

kurzů a akcí bude Pavel David, externí průvodci a instruktoři budou Mgr. Roman 

Švanda a Vít Karafiát. Tito dva průvodci, instruktoři se budou kurzů zúčastňovat 

v případě, ţe bude více klientů, neţ je optimální počet na jednoho instruktora.  

Na průvodce a instruktory jsou kladeny vysoké nároky, musí splňovat fyzickou a 

psychickou zdatnost. Instruktoři a průvodci musí mít následující znalosti a licence. 

1) Zdravotnický kurz první pomoci 

2) Průvodcovská činnost horská/instruktor skalního lezení, instruktor skialpinismu 

3) Znalost dané oblasti 

4) Lezecké, lyţařské a metodické znalosti 

5) Zvládá rozhodování v kritických situacích 

6) Zvládá vedení skupiny – komunikativnost, správné rozhodování 

4.3. Finanční plán, kalkulace kurzu a rozpočet 

Mezi hlavní příjmy společnosti budou patřit poplatky od klientů za kurz či akci. Příjmy 

budou počítány při minimálním počtu kurzů/akcí za rok a minimálním počtu účastníků 

na kurzu tak, aby vţdy byly kurzy, akce v zisku. S podporou od sponzorů a spoluprácí 

s outdoovými firmami zatím počítat nemůţeme. 

4.3.1. Finanční plán společnosti 

Do finančního plánu jsou zahrnuty všechny nutné výdaje na zaloţení a fungování 

společnosti, budou zde popsána aktiva i pasiva.  
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       Tabulka 9: Počáteční rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

Aktiva poloţka v Kč Pasiva poloţka v Kč 

Stálá aktiva   Vlastní zdroje   

Nehmotný majetek 33000 Základní kapitál 109000 

Hmotný majetek  274400 Cizí zdroje   

Oběţná aktiva 0 Dlouhodobé - 

půjčka 

198400 

Celkem 307400 Celkem 307400 

 

4.3.2. Finanční kalkulace kurzů a akcí 

Pro sestavení finančního plánu jsem vycházel z fixních a variabilních nákladů. 

K výsledné ceně se téţ nemusí připočítávat 15% DPH, protoţe se jedná o občanské 

sdruţení, které je od této povinnosti osvobozeno. 

 Variabilní náklady na kurz/akci 

o Náklady na metodický materiál pro účastníka (pamětní list, mapa, 

pozornost) – 211 Kč/osoba 

o Ubytování – 250 Kč/ noc (sleva na ubytování s pojištěním Alpenverein 

v Alpách) 

o Strava – 250 Kč/ den 

o Doprava závisí od vzdálenosti destinace 

o Další poplatky – lanovky, mýtné, parkovné atd. 

 Fixní náklady na kurz/akci 

o Plat instruktora – 1000 Kč/ den (den příjezdu a odjezdu se počítá za 

jeden den při víkendových kurzech, pří 4denních se počítají celé 4 dny) 

o Reţijní náklady na fungování společnosti 1500 Kč/den 

Částky v Tabulce 10 jsou vypočítány z průměrovaných fixních a variabilních nákladů. 

Vycházel jsem z výpočtu nákladů na dané kurzy (viz Tabulka 13). Ceny jsou 

kalkulovány za celý pobyt. 
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Tabulka 10: Variabilní a fixní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Variabilní náklady (PVN) Částka Kč Fixní náklady (FN) Částka Kč 

Doprava instruktor 789 Plat instruktora 2571 

Strava instruktor 542 Reţijní náklady 4000 

Ubytování instruktor 483   

Metodický materiál na x osob 211 /osoba    

Celkem 2025  6571 

Moţnost sníţení ceny kurzu/akce  

 Vlastní strava – instruktor se nestravuje na chatách, ale vaří si nakoupené jídlo 

 Doprava – automobil je plně obsazen 

 Ubytování – instruktor má slevu na ubytování 

Tabulka 11: Náklady na průběh outdoorového kurzu/akce (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název 

kurzu/akce 

Počet 

dní 

Plat 

instruktor 

Ubytování Doprava Strava Reţijní 

náklady 

Další 

náklady 

Celkem 

náklady 

Výstup na 

Grossglockner  

4 4000 750 1560 750 6000   13060 

Skialpový 

kurz na Malé 

Fatře 

2 2000 500 600 500 3000   6600 

Ferrátový 

kurz v Rax 

Alpech 

2 2000 0 600 500 3000   6100 

Lezecký kurz 

na Blatinách 

2 2000 400 286 500 3000   6186 

Ledovcový 

kurz na 

Dachsteinu 

4 4000 750 1140 500 6000 750 12390 

Lavinový 

kurz na 

Schneebergu 

2 2000 500 550 500 3000   6550 
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V Tabulce 12 jsou vypočítány náklady při počtu účastníků, z tabulky jasně vyplývá, ţe 

při vyšším počtu účastníků se náklady sniţuji.  

 

Tabulka 12: Náklady účastníci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název akce Celkem 

náklady 

Kč 

Počet účastníků 

    3 4 5 6 7 8 

Výstup na Grossglockner – 

VHT 

13060 4564 3476 2823 2388 2077 1844 

Skialpový kurz na Malé 

Fatře 

6600 2411 1861 1531 1311 1154 1036 

Ferrtový kurz v Rax 

Alpech 

6100 2244 1736 1431 1228 1082 974 

Lezecký kurz na Blatinách 6186 2273 1758 1448 1242 1095 984 

Ledovcový kurz na 

Dachsteinu 

12390 4341 3309 2689 2276 1981 1760 

Lavinový kurz na 

Schneebergu 

6550 2394 1849 1521 1303 1147 1030 

*v ceně je kalkulováný poplatek 211 Kč na účastníka za metodický materiál 

V Tabulce 13 je navrhovaná cena za kurz/akci s ohledem na minimální počet klientů 

tak, aby byl kurz/akce v plusových hodnotách. Ţlutě jsou vyznačeny ideální počty 

klientů na daný kurz/akci s ohledem na zisk. 

Tabulka 13: Zisk z kurzů/akcí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název akce Navrhovaná 

cena (Kč) 

Počet účastníků 

    3 4 5 6 7 8 

Výstup na Grossglockner – 

VHT 

4200 -1093 2896 6885 10874 14863 18852 

Skialpový kurz na Malé 

Fatře 

2100 -933 956 2845 4734 6623 8512 

Ferrátový kurz v Rax 

Alpech 

2000 -733 1056 2845 4634 6423 8212 

Lezecký kurz na Blatinách 2000 -819 970 2759 4548 6337 8126 

Ledovcový kurz na 

Dachsteinu 

4000 -1023 2766 6555 10344 14133 17922 

Lavinový kurz na 

Schneebergu 

2100 -883 1006 2895 4784 6673 8562 

*Ceny v Kč 
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Celkové srovnání s konkurencí a finanční moţnosti zákazníků. Z tabulky jasně vyplývá, 

ţe jsem schopen vytvořit kurzy a akce tak, aby byly konkurenceschopné. Z dotazníku 

také vyplynulo, ţe lidé nemají přehled o cenách outdoorových kurzů a tyto ceny mají 

tendenci velmi sniţovat. 

Tabulka 14: Konkurenceschopnost na trhu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název kurzu/akce Vlastní návrh ceny Konkurence Zákazníci 

Lezecký kurz na 

Blatinách 

Délka: 2dny 

2000 Kč 2671 Kč Pracující- 1250 Kč 

Studenti- 750 Kč 

Ostatní- 750 Kč 

Ledovcový kurz na 

Dachsteinu 

Délka: 4dny 

4000 Kč 5130 Kč Pracující - 2500 Kč 

Studenti - 2500 Kč 

Ostatní -  1750 Kč 

Lavinový kurz na 

Schneebergu 

Délka: 2dny 

2100 Kč 2080 Kč Pracující - 1750 Kč 

Studenti - 1750 Kč 

Ostatní - 1750 Kč 

Výstup na 

Grossglockner VHT 

Délka: 4dny 

 4200 Kč 4730 Kč Pracující - 2500 Kč 

Studenti - 2500 Kč 

Ostatní - 3000 Kč 

Skialpový kurz na 

Malé Fatře 

Délka: 2dny 

2100 Kč 2700 Kč Pracující -1750 Kč 

Studenti - 1750 Kč 

Ostatní - 1250 Kč 

Ferratový kurz v Rax 

Alpech 

Délka: 2dny 

2000 Kč 2740 Kč Pracující - / 

Studenti - / 

Ostatní - / 

 

4.3.3. Bod zvratu 

Variabilní a fixní hodnoty jsou zprůměrovány z Tabulky 13 (Náklady na průběh 

kurzu/akce) 

 q – počet osob 

 p – cena kurzu/akce 

 PVN – variabilní náklady  

 FN – fixní náklady  

 CN – celkové náklady 

 T - celkové trţby 
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Tabulka 15: Bod zvratu v závislosti na počtu osob (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.3.4. Rozpočet společnosti 

Při sestavování rozpočtu společnosti jsem vycházel z dostupných dat - ceníků, vlastních 

zdrojů a informací o ceně vybavení. Základní podmínkou je sníţení nákladů tak, aby 

byla výsledná cena kurzu srovnatelná s konkurencí. Pro lepší financování jsem 

jednotlivé poloţky rozdělil do roků podle opotřebení (amortizace). 

 Jednorázové prostředky  

o Pro zaloţení společnosti 

o Licence pro instruktora 

 Náklady na vybavení instruktora 

Náklady jsou počítány na jednoho instruktora. Je zde zahrnuto oblečení, technické 

vybavení- skialpové vybavení, vybavení na ledovec, lezecké vybavení. 

Při jakém množství účastníků bude společnost v zisku (na 1 kurz) 

Bod zvratu     q x p FN + PVN T-CN 

q - počet osob FN / kurz 
( Kč) 

PVN/kurz 
( Kč) 

p/kurz 
( Kč) 

T  
( Kč) 

CN 
( Kč) 

Zisk 
( Kč) 

0 6571 1939 2733 0 8510 -8510 

1 6571 2025 2733 2733 8596 -5863 

2 6571 2236 2733 5466 8807 -3341 

3 6571 2447 2733 8199 9018 -819 

4 6571 2658 2733 10932 9229 1703 

5 6571 2869 2733 13665 9440 4225 

6 6571 3080 2733 16398 9651 6747 

7 6571 3291 2733 19131 9862 9269 

8 6571 3502 2733 21864 10073 11791 

9 6571 3713 2733 24597 10284 14313 

10 6571 3924 2733 27330 10495 16835 
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 Náklady na průběh kurzů a akcí 

Jsou zde zahrnuty výdaje na elektronické vybavení (notebook, projektor), kancelářské 

věci - razítko, řezačka, laminovací stroj atd. Metodický materiál jako jsou metodické 

plachty. 

 Propagace a reklama 

Bude se zaměřovat na internet a sociální sítě. Dále jsou zde započítány náklady na 

letáčky, promo akce. 

 Web 

Náklady na fungování webu. Zaplacení serveru a další vývoj webových stránek. 

 Rozpočet společnosti 

Tabulka 16 nám popisuje roční náklady na fungování společnosti, konečná roční suma 

nákladů vyšla 81 357 Kč a reţijní výnosy na fungování společnosti 81 000 Kč.  

Tabulka 16: Náklady na fungování společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na fungování společnosti Rok  Amortizace 

vybavení (roky) 

Celkem 

náklady 

Náklady 

měsíc 

Vybavení instruktor 31 143 Kč 3,5 109 000 Kč 2 595 Kč 

Vybavení na průběh kurzu/akce 10 114 Kč 3,5 35 400 Kč 843 Kč 

Automobil + příslušenství 26 000 Kč 5 130 000 Kč 2 167 Kč 

Reklama - Facebook, letáky, promo 

akce 

10 000 Kč 1 10 000 Kč 833 Kč 

Web 2 000 Kč 1 2 000 Kč 167 Kč 

Náklady variabilní 79 257 Kč   286 400 Kč 6 605 Kč 

 Náklady na zaloţení společnosti   Jednorázové -   

(rok) 

    

Občanské sdruţení 0 Kč / 0 Kč / 

Ţivnostenské oprávnění 100 Kč 10 1 000 Kč 8 Kč 

Průvodcovská činnost horská (licence) 1 200 Kč 10 12 000 Kč 100 Kč 

Instruktor skalního lezení (licence) 400 Kč 10 4 000 Kč 33 Kč 

Zdravotnický kurz Zdrsem (licence) 400 Kč 10 4 000 Kč 33 Kč 

Náklady fixní 2 100 Kč   21 000 Kč 175 Kč 

Celkem náklady variabilní + fixní 81 357 Kč   307 400 Kč 6 780 Kč 

Celkové příjmy při 21 kurzech 

/akcích za rok 

81 000 Kč    
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 Plat průvodců a instruktorů 

Počet dnů na kurzech/akcích: 54 

Počet instruktorů: interní 1x (70% kurzů), externí 2x (30% kurzů) 

Plat den: 1000 Kč 

Roční počet dnů na kurzu: interní instruktor – 38 dní / externí – 2x 8 dní 

Plat instruktoři: interní - 38 x 1 000 Kč = 38 000 Kč/ Externí – 2 x 8 x 1 000 Kč = 

16000 Kč 

Vyplacení ze zisku společnosti (při počtu 20 kurzů/akcí a 6 účastnících) 

Roční provize: 40% interní instruktoři, 10 % externí instruktoři 

Celkem zisk: 134 940 Kč (20 kurzů po 6 lidech) 

Roční provize: 53 976 Kč interní instruktor/ 2x 13 494 Kč externí instruktor 

Celkem plat rok: interní instruktor 91 976 Kč / externí instruktor 21 494 Kč  

Zůstatek na rozvoj společnosti: 53 976 Kč 

Z výpočtů vyplývá, ţe společnost nezabezpečí stálé zaměstnance, ale půjde spíše o 

přivýdělek při stálé práci. Do budoucích let je moţnost zvýšit počet kurzů/akcí a 

zaměstnat více instruktorů.  

Tabulka 17 vypočítává závislost kurzů a účastníků. Ideální výsledkem pro rok 2014 by 

bylo uspořádání 20 kurzů s průměrně 6 účastníky. V takovém případě by byl zisk 134 

940 Kč. Tento zisk bude pouţit jako provize pro instruktory a dán do rezervních fondů, 

dále poslouţí na nákup nového metodického vybavení. 
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Tabulka 17: Roční zisk (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

  * Ceny jsou uvedeny v Kč 

 Předpoklad do dalších let 

V dalších letech bude společnost podle zájmu klientů navyšovat svoje kurzy a akce. 

Aby společnost mohla instruktora finančně zabezpečit platem 20000 Kč/měsíc, je 

zapotřebí uspořádat za rok 60 kurzů (tj. 154 dnů) s minimálním počtem 6 osob při zisku 

404 820 Kč. 

Z dlouhodobého hlediska provozuschopnosti společnosti je potřeba uspořádat 

minimálně 20 kurzů/akcí při počtu 6 klientů za rok. Při tomto počtu budeme schopni 

splatit půjčku 198 400 Kč a rozvíjet dále společnost. 

Přínos návrhu řešení 

Vzhledem k stále větší oblibě outdoorových aktivit spojených s pohybem ve 

vysokohorském terénu je důleţitá prevence proti úrazům na horách s metodické 

nevědomosti. Je proto důleţité učit návštěvníky hor, jak se mají v tomto prostředí 

správně pohybovat, aby si nepřivodili zranění. Důleţitým faktorem je prevence proti 

civilizačním nemocem a kladné působení na psychiku člověka. Dalším přínosem je 

vytvoření prostředí pro aktivní lidi, kteří nemají s kým vyrazit na hory a díky 

společnosti získají komunitu lidí, kteří se pohybují v horách.  

 

 

Roční zisk  

Počet 

kurzů/rok 

Počet osob 

4 5 6 7 8 

5 8515 21125 33735 46345 58955 

10 17030 42250 67470 92690 117910 

15 25545 63375 101205 139035 176865 

20 34060 84500 134940 185380 235820 

25 42575 105625 168675 231725 294775 

30 51090 126750 202410 278070 353730 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit podnikatelský záměr, který se bude zabývat 

pořádáním outdoorových kurzů pro veřejný sektor. 

V první části bakalářské práce jsem studoval teoretická východiska. Tato kapitola se 

týkala podnikatelského záměru, rizik a průzkumu zákazníků. Pro správné fungování a 

nastavení společnosti bylo potřeba proniknout do konkurenčního prostředí českého 

outdoorového trhu a pochopit problematiku tohoto segmentu. Zkoumal jsem silné a 

slabé stánky konkurence. Dále jsem prováděl výzkum na 200 respondentech, jejich 

vztahu ke sportu, pohybovým aktivitám na horách a hlavních faktorech pro výběr 

outdoorového kurzu nebo akce. 

V druhé části jsem se zaměřil na analýzu trhu, cílového zákazníka a vlastní 

konkurenceschopnost na outdoorovém trhu. S dotazníku mi jasně vyplynulo, ţe 

potenciální klienti poţadují osobní přístup instruktora/průvodce/vůdce, coţ je velká 

výhoda, protoţe u konkurenčních firem je velké mnoţství klientů na 

instruktora/průvodce a není zaručen maximální individuální přístup. Dalším 

rozhodujícím kritériem při výběru kurzu/akce bylo kvalitní doporučení (reference) od 

známého. Zde je z mého pohledu důleţité budovat komunitu lidí se zájmem o hory a 

aktivní způsob ţivota. Při větším počtu spokojených klientů a dobře vybudované 

komunitě budou klienti slouţit jako nejlepší reklama a budou přivádět další potenciální 

zákazníky. Konkurence na českém outdoorovém trhu je poměrně silná, je zde mnoho 

firem zabývající se outdoorovými kurzy a akcemi. Mojí vizí je vymezit se kurzy a 

akcemi do méně navštěvovaných lokalit (vyplynulo to také z dotazníku – lidé si přejí 

méně známé lokality a náročné kurzy a akce) a ukázat lidem hory bez lidí v malé 

skupině klientů (max. 8 lidí podle náročnosti kurzu/akce). Cena hraje téţ rozhodující 

roli, hlavně u studentů, kteří měsíčně utratí za sport nejméně. Aby byly kurzy a akce 

přístupné i studentům, snaţil jsem se o nízkonákladovost projektu. Z tohoto ohledu jsem 

se přiklonil k zaloţení občanského sdruţení, kde se nemusí do obratu 1 milion/rok platit 

daň a tím se sníţí další náklady na provoz.  
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Hlavním cílem bylo zaloţení outdoorové společnosti a její uvedení do funkčního stavu. 

S ohledem na porovnání s cestovními kancelářemi a cestovními agenturami vyšlo jako 

nejlepší volbou občanské sdruţení. Hlavním cílem občanského sdruţení nebude zisk, 

ale spíše bude zaměřen na výuku v horském terénu, bude sdruţovat klienty se zájmem o 

hory a aktivní způsob ţivota. V dalších letech připadá v úvahu, při stále větší oblibě 

těchto aktivit a široké komunitě lidí, zaloţit cestovní kancelář a tyto aktivity provádět 

primárně za účelem zisku. Z hlediska atraktivnosti a stále větší oblibě outdoorového 

trávení času v horách se mi tento záměr zdá velice ţivotaschopný.  

Problém vidím v legislativní stránce, protoţe na pořádání ledovcových kurzů a 

vysokohorské výstupy v Alpách mají právo vodit klienty jen horští vůdci. Licence 

instruktorů a průvodců je dostatečná pouze na průvodcování (v neledovcových 

terénech), skialpinismus, skalní lezení a ferraty. Je moţné si na tyto aktivity najmout 

horského vůdce, ovšem finanční náklady by se zvedly o několik stovek aţ tisíc korun na 

osobu. V dalších let bych si chtěl udělat licenci horský vůdce UIAGM. Vše ale záleţí na 

finančních a časových podmínkách, protoţe tato licence stojí se všemi náklady 300 000 

Kč a zabere více neţ 3 roky v horách.  

V současné době nejsem schopen říci, jestli by mě společnost plně finančně 

zabezpečila. Tento projekt beru spíše jako přivýdělek a investici do budoucna. Doufám, 

ţe se společnosti Baffin bude dařit a spokojených klientů bude přibývat. Později 

vznikne cestovní kancelář a já si budu moci udělat licenci horského vůdce.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: 

Baffin dotazník 

Tento dotazník vám nezabere více jak 10 min. a jeho vyplněním mi pomůţete při 

sestavení a optimalizaci mojí bakalářské práce na téma pořádání outdoorových kurzů 

pro veřejný sektor a projektu Baffin. (www.baffin.cz) 

 Děkuji za váš čas, váţím si jej  

 

* tento formulář slouţí pro osobní účely a jednotlivé formuláře nebudou zveřejněny, 

pouze průměrná data. 

 Důleţité info 1) akce (= zájezd) je 2 a vícedenní výlet ve smyslu poznání dané lokality, 

bez velké mnoţství vzdělávacích prvků, je spíše záţitkového charakteru 2) kurz = 2 a 

vícedenní vzdělávací "výlet" na horách, kde je kladen maximální důraz na zdokonalení 

účastníka v dané problematice (laviny, pohyb ve vysokohorském terénu atd.)  

VHT = vysokohorská turistika (se vstupem na ledovec); Ferraty = zajištěné cesty ve 

skále; Freeride = jízda na lyţích ve volném zimním terénu  

 

 

1)Vztah k pohybovým aktivitám  

 Ano – sportuji 

 Ne - nesportuji 

* Pokud jste vybral NE - nemusíte dále 

pokračovat :o)  

 

2) Pohlaví * 

 Muţ 

 Ţena  

 

3) Váš věk *  

 15-20 let 

 20-26 let 

 26-35 let 

 35-50 let 

 50 a více 

 

 

4) Zaměstnanecký status * 

 Student 

 Pracující student  

 Pracující 

 Nezaměstnaný 

 Mateřská dovolená 

 

5) Měsíční příjem *  

 10 000 – 15 000 tisíc 

 15 000 – 20 000 tisíc 

 20 000 – 30 000 tisíc 

 30 000 – 50 000 tisíc 

 Nad 50 tisíc 

 0 – 10 000 tisíc 

 

 

http://www.baffin.cz/


 

 

 

6) Jaké jsou vaše měsíční výdaje za 

sport? *  

 0 – 500 Kč 

 500 – 1000 Kč 

 2000 – 5000 Kč 

 Nad 5000 Kč 

 

7) Vztah k pohybovým aktivitám *  

 1x aţ 2x do měsíce 

 1x týdně se věnuji sportu 

 2x týdně se věnuji sportu 

  3x týdně se věnuji sportu 

  4 a více v týdnu se věnuji 

sportu  

8) Kolik potřebujete k ţivotu adrenalinu?  

* 1) málo, nemám rád adrenalin; 5) nejvíc, bez adrenalinu nemůţu ţít  

 
1 2 3 4 5 

 

1. málo 
     5. nejvíc 

9) Jakou formu zajištění akce/kurzu/zájezdu preferujete? * cestovní kancelář - zajišťuje 

celý zájezd; cestovní agentura - max. 2 sloţky (např. doprava, ubytování)  

sám 

s kamarády 

cestovní kancelář 

cestovní agentura 

horský vůdce 

10) Co nejvíce oceníte na akci/ kurz/ zájezdu? 

* 1) minimálně; 5) maximálně  

 
1 2 3 4 5 

Osobní přístup instruktora      

Metodický materiál (mapa okolí, broţura se 

zajímavosti, vytisklé přednášky, metodický 

materiál atd..) 
     

Náročné akce/zájezdu      

Malý počet lidí      

Známé lokality      

Ubytování      

 



 

 

 

11) Co rozhoduje při výběru akce/kurzu/zájezdu?  

* 1) málo prioritní, 5) nejvíce prioritní  

 
1 2 3 4 5 

Osobní vazba na 

instruktora / 

průvodce 
     

Brand společnosti 

(známost společnosti)      

Kvalitní doporučení - 

reference (od 

kamaráda) 
     

Cena      

Široký výběr akci a 

kurzů (více termínů)      

Kvalita - 

metodického 

materiálu 
     

Moţnost zapůjčení 

věcí (půjčovna)      

 

 

12) Pokud se zajímáš o hory, v jakých oblastech sportu se chcete zdokonalit? *  

Lezení 

Turistika (bez ledovců) Česko, 

Slovensko, Rumunsko atd. 

Vysokohorská turistika (s 

ledovci) Alpy, Kavkaz, Himaláj atd. 

Ferrata (zajištěnná cesta ve 

skále) 

Skialpy 

Freeride 

Běţky 

Sjezdové lyţování 

Sněţnice 

MTB 

Divoká voda 



 

 

 

13) Co preferujete? 

 * 1) minimálně preferuji, 5) maximálně preferuji  

 
1 2 3 4 5 

V ceně akce/kurzu/zájezdu je 

zahrnuto vše (instruktor, 

ubytování, doprava atd.. tj. all 

inclusive) 

     

V ceně akce/kurzu/zájezdu je 

zahrnut instruktor, náklady na 

průběh, metodický materiál, 

materiál pro skupinu, 

fotodokumentace, certifikát o 

absolvování. vše ostatní si 

účastníci zajišťují samostatně 

     

Známé lokality (i za předpokladu 

většího mnoţství lidí atd.)      

Méně známé lokality (i za 

předpokladu menšího komfortu - 

méně chat, větší náročnost. ) 
     

Společnou dopravu autem      

 

  



 

 

 

14) Kolik jste ochoten zaplatit za akci / kurz / zájezd na horách?  

* V CENĚ: instruktor, náklady na průběh kurzu, metodický materiál, materiál pro 

skupinu, fotodokumentace, certifikát o absolvování.  

V CENĚ NENÍ: doprava, ubytování, půjčovna, strava  

 

 

500 - 1 000 

Kč 
1 000 - 1 

500 Kč 
1 500 - 2 

000 Kč 
2 000 - 30000 

Kč 
nad 3 000 

Kč 

Skialpová akce na 

Malé Fatře (pátek - 

neděle)  
     

Výstup na 

Grossglockner - 

nejvyšší hora 

Rakouska (čtvrtek - 

neděle)  

     

Lavinový kurz na 

Schneebergu - cca 

50 km od Vídně 

(pátek - neděle) 
     

Lezecký kurz na 

Blatinách (pátek - 

neděle)  
     

Ledovcový kurz na 

Dachsteinu (čtvrtek 

- neděle)      

 

Příloha 2: 

 

 

 


