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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které 

je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke 

zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu návštěvnosti. V rámci bakalářské práce byl vytvořen 

podrobný projekt v časovém horizontu tří let, který má docílit požadované expanze v turisticko-

zábavním průmyslu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the marketing plan for entertainment park Permonium®, which 

is opened for visitors since 2012. The thesis describing inovation tasks, which will be used for 

increase atractivity and attendance. Including thesis were made detailed project for three years, 

which has to achieve mentioned expansion in turistic-entertainming industry. 
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ÚVOD 

 Pro bakalářskou práci jsem si chtěl vybrat netradiční a zajímavé téma, a také téma, 

o kterém budu něco vědět i z vlastních zkušeností v daném provozu. Marketing je 

všeobecně velmi zajímavá vědní disciplína, ve které se rozhodně nekladou meze fantazii 

a tvůrčímu jednání. Proto jsem při výběru firmy, které budu marketingový plán 

zpracovávat, hledal něco jedinečného. 

Nedaleko mého bydliště, v blízkých Oslavanech, se nachází zábavní park Permonium®, 

ve kterém jsem již čtvrtým rokem, jako brigádník, zaměstnán. Původně jsem začínal na 

pokladně, poté jsem si zkusil pozici lanaře a nakonec vykonával funkci obchodníka a 

manažera směny. Práce v zábavním parku Permonium® je rozmanitá a každý den 

naprosto odlišná. Projekt Permonium® je od 1. 5. 2012 zpřístupněn široké veřejnosti a 

tuto hlavní turistickou sezonu byl v provozu již pátým rokem. V souvislosti s touto 

skutečností je nutné k vytvoření nového inovačního prvku, který zvýší dosavadní 

atraktivnost parku a přivede více nových návštěvníků. 

Bakalářskou práci zpracuji na téma marketingový plán. Popíšu inovační projekt „Duhový 

svět“ v zábavním parku Permonium a definuji komunikační prostředky, které povedou ke 

zvýšení návštěvnosti a tržeb. Cílem tohoto inovačního projektu je propojit v uvozovkách 

svět tvrdé hornické práce se světem odpočinku a relaxu. 

Permonium® je součástí silné společnosti, která se zabývá výrobou tlumičů do kolejových 

vozidel, respektive Strojírny Oslavany, spol. s r.o. Právě díky finančně stabilní a silné 

společnosti mohou být tyto projekty realizovány. Tento způsob propojení výrobního a 

zábavně-turistického průmyslu je v České republice naprostým unikátem, což je také 

jedním z důvodů, proč jsem si vybral pro svou bakalářskou práci právě tuto společnost.   
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Nejprve vymezím problém a cíl práce, následně definuji metodické postupy 

použité při zpracování bakalářské práce. 

1.1 Vymezení problému 

 V této bakalářské práci se zabývám sestavením marketingového plánu pro zábavní 

park Permonium. Zmiňuji společnost STROJÍRNU OSLAVANY, spol. s r.o., která je 

vlastníkem tohoto parku. Společnost sama o sobě je v dobré finanční situaci a zisky 

plynoucí ze zábavního parku, tak tvoří pouhý zlomek ze zisku celkového. 

Strojírenská společnost propojená se zábavním průmyslem se v České republice stává 

naprostým unikátem, protože je jediná. Těmito jedinečnými prvky je společnost 

charakteristická od roku 2012, kdy byl zábavní park Permonium otevřen široké 

veřejnosti. 

Aby si Permonium upevnilo situaci na trhu a naopak přilákalo ještě více návštěvníků, tak 

dojde k vytvoření inovačního projekt s názvem Duhový svět a následně definuji použití 

komunikačních prostředků, které dostanou tento nový produkt na veřejnost. 

1.2 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a provedených 

analýz současného stavu a problémů vytvořit marketingový plán, vedoucí ke zvýšení 

počtu zákazníků a obratu společnosti. 

1.3 Metodické postupy zpracování 

 Aby byl zodpovězený výše stanovený cíl práce, tak bude nutné důkladně 

prostudovat relevantní a odbornou literaturu. Na základě těchto zdrojů budou zpracovány 

načerpané poznatky, které budou využity pro praktické vytvoření marketingového plánu. 

Na základě zasedání projekčního týmu bude přesně zformulován inovační projekt s 

názvem Duhový svět a budou určeny postupy a metody pro zvolení vhodné marketingové 

komunikace s potencionálními zákazníky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Marketing 

 Pojem marketing má v současné době nepřeberné množství definic. Marketing lze 

chápat, jako souhrn postupů či nástrojů, sloužících k zvýšení pravděpodobnosti 

úspěšného dosahování cílů na daném trhu.  Lze tvrdit, že marketing je proces plánování 

a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace či distribuce myšlenek výrobků a služeb s 

cílem dosahovat uspokojování požadavků jednotlivců a organizací (Foret, 2005). 

Westwood (1999) definuje marketing jako proces, který spojuje schopnosti podniku s 

požadavky svých zákazníků a tvrdí, že podniky musí být pružné, aby na trhu dosahovaly 

požadované vyváženosti. 

Kotler a Armstrong (2004) poukazují na to, že marketing není totéž co obchod. Podstatou 

marketingu není pouze prodej zboží a služeb, ale marketingové aktivity především 

zkoumají a hledají specifické potřeby zákazníků. V této návaznosti dochází k vývoji 

konkrétního výrobku nebo služeb v souladu se strategickými cíli organizace. 

2.2 Marketingové řízení 

 Proces marketingového řízení lze členit do čtyř hlavních fází, kterými jsou 

analýza, plánování, realizace a kontrola. Toto řízení v případě strategického přístupu 

zahrnuje marketingový plán, který vychází z výsledků marketingového výzkumu, který 

je postaven na vhodně nastaveném marketingovém mixu (Koleňák. 2015). 

Hlavním účelem marketingového řízení je dospět k dokonalé propojenosti všech složek 

podniku při jeho budoucí podnikatelské činnosti a optimalizovat tak činnost podniku v 

nepředvídatelném tržním prostředí. Proto Koleňák (2015) definoval marketingové řízení 

do těchto základních bodů: 

 analýza příležitostí, předpokladů podnikání a výchozího postavení 

podniku v daném prostředí 

 stanovení marketingových cílů a sestavení marketingových strategií 

upřesňující cesty k dosažení vytyčených cílů 

 sestavení marketingových programů včetně vypracovaného rozpočtu 

nákladů 



14 

 proces realizace - tedy převedení marketingových programů, aby bylo 

dosaženo stanovených cílů 

 proces kontroly - závěrečná fáze marketingového řízení, jehož podstatou 

je srovnávat dosahované výsledky s plánovanými cíli a případně přijímat 

nezbytná opatření, např.: 

 kontrola plnění plánu - zda jsou dosahovány cíle 

 kontrola ziskovosti - slouží k měření skutečného zisku 

 kontrola marketingové strategie - přezkoumává účinnost 

 

Obr.  1 Marketingové řízení 

Zdroj: (Blažková 2007, s. 15) 

2.2.1 Marketingový výzkum 

 Před vznikem nových inovačních prvků musí marketingové činnosti odpovídat na 

otázky, které směřují do oblasti potřeb trhu a zákazníků - mluvíme tedy o marketingovém 

výzkumu, který nám pomocí řady nástrojů umožňuje poznat, kdo je skutečnou cílovou 

skupinou dané inovační aktivity (Koleňák, 2015). 

Marketingový výzkum je systematické zkoumání a analýza různých aspektů trhu, 

vlastních a konkurenčních marketingových aktivit, chování potencionálních cílových 

skupin nebo potenciálu vlastní firmy. Mimo jiné Zelenka (2015) dělí marketingový 

výzkum podle různých hledisek: 

 metoda získávání informací - primární a sekundární marketingový výzkum 

 metoda zaměření - kvalitativní, kvantitativní a teoretický výzkum 

 metoda časového hlediska 

 výzkumy orientované na minulost - analýza dopadu reklamní 

kampaně, 

 výzkumy orientované na současnost - aktuální segmentace 

zákazníků podle stanovených kritérií, 
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 modelování a projekce do budoucna - analýza trendů cestovního 

ruchu. 

2.2.2 Cíle marketingového výzkumu 

 V počáteční fázi marketingového plánování či v dalších etapách marketingu 

mohou být cíle marketingového výzkumu realizovány uceleně formou analýzy, která by 

měla být součástí marketingového výzkumu již na začátku celého kvalitního 

marketingového plánování (Kotler, 2004). Typické cíle marketingového výzkumu v 

cestovním ruchu popisuje Zelenka (2015), jako následující: 

 vytvoření vhodné segmentace zákazníků podle různých hledisek 

 zjištění spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami 

 analýza národních a regionálních trendů v cestovním ruchu 

 analýza produktů, marketingových nástrojů a způsobů propagace 

 analýza podnikatelského subjektu v předchozím období  

Jakmile je provedený marketingový výzkum a dochází ke vzniku inovativního produktu, 

tak se používá tzv. "vhodný nástroj" pro lepší vymezení parametrů produktu na trhu a tím 

je marketingový mix. Marketingový mix pomáhá definovat produkt a vybírá pro něj 

vhodné odbytové cesty. Tento produkt poté putuje na trh s cílem maximalizovat výnosy 

a udržet konkurenceschopnost (Koleňák, 2015). 

 

2.2.3 Primární marketingový výzkum 

 Primární marketingový výzkum označován i jako "výzkum v terénu" je typický 

především pro získávání informací a názorů od respondentů přímým kontaktem. Typické 

je například sledování chování zákazníků v obchodech, rozhovory, vyplňování dotazníků, 

anket na sociálních sítích či kontakt zprostředkovaný přes různá přenosová média - tedy 

telefon, e-mail či dotazník na webu. (Kotler, 2003).  

Zjišťování preferencí, spokojenosti a vlastní marketingové strategie nebo komunikace je 

jedním z důležitých cílů primárního marketingového výzkumu (Zelenka, 2015). 
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2.2.4 Sekundární marketingový výzkum 

 Všechny metody analýzy již publikovaných a bezplatné či placené dostupné 

informace jsou řazeny do sekundárního marketingového výzkumu. Jsou to různé 

statistické údaje zjišťovány celoplošně, jako například výdaje obyvatel za cestovní ruch 

nebo údaje z ubytovacích zařízení. Hlavní výhodou sekundárního marketingového 

výzkumu je především velmi rychlá dostupnost zkoumaných dat a také nízká cena, 

naopak zkoumaná data nemusí odpovídat pozorovaným účelům a tyto data mohou být 

nepřesná a při realizování projektu nevyužitelná (Zelenka, 2015). 

2.3 Marketingový plán 

 Všechny marketingové činnosti ve společnosti koordinuje marketingový plán. 

Tento plán definuje nejlepší způsoby a nástroje marketingové komunikace se zákazníky. 

Zpravidla je sestavován s výhledem jednoho roku tzn., že se jedná o dynamický nástroj 

marketingového plánování, který je korigován v návaznosti dosavadních efektů 

komunikace (McDonald, 2012). 

Podle Koleňáka (2015) je marketingový plán dokument, který dává směr marketingovým 

aktivitám a slouží k plnění stanovených cílů stanovených ve strategii. 

Marketingový plán je klíčem k úspěchu každého podniku, protože je velmi významný pro 

koordinaci propagačních a marketingových aktivit (Kotler, 1997). 

"Podnik potřebuje vizi, vize vyžaduje strategii, strategie vyžaduje plán a plán vyžaduje 

akci." 

(Kotler, 2003, s. 66) 

Marketingový plán je projektová dokumentace, podle které společnost buduje a rozvíjí 

vlastní portfolio. Tento dokument se opírá o konkrétní představu, kterou hodlá společnost 

realizovat a dále definuje postupy a prostředky, kterými bude tato vize uskutečňována. 

Každý marketingový plán je zpracován buď pro jednotlivé produkty, nebo pro skupiny 

produktů, které jsou cílený na stejný segment trhu. Cílem marketingového plánu je 

mapovat situaci a podávat podstatné informace, které jsou například: 
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 Rozsah projektu, 

 Koncept projektu (popis produktu), 

 Marketingový mix, 

 Situační analýzu (analýza současných ekonomických podmínek a situace na trhu), 

 Informace o konkurenční nabídce, 

 SWOT analýzu, 

 Marketingové a prodejní cíle, 

 Strategii a taktiku čeho má být dosaženo, 

 Požadavky na reklamní a propagační rozpočet, 

 Projekci zisků (Tručka, 2013). 

2.3.1 Metoda SMART 

Marketingový plán zahrnuje cíle stanovené společností. Tyto cíle představují 

informaci o stavu, kterého má být dosaženo v konkrétním časovém rozpětí. Z těchto cílů 

dále vycházejí marketingové cíle, na které navazují marketingové strategie, pomocí 

kterých chce společnost těchto vytyčených cílů dosáhnout. Tato posloupnost je tzv. 

hierarchie cílů a mělo by platit, že si cíle vzájemně neodporují – musí být SMART 

(Blažková, 2007). 

 Specific (jednoznačné) – cíle jasně vyjadřují, čeho má být dosaženo, 

 Measurable (měřitelné) – cíl musí být měřitelný, aby bylo možno tvrdit, nakolik 

bylo cíle dosaženo, 

 Achievable (realizovatelné) – cíle musí být realistické ve vztahu k disponibilním 

zdrojům, 

 Relevant (důležité) – cíle musí být důležité pro toho, kde je realizuje, 

 Timed (časově ohraničené) – cíle jsou stanoveny na určité časové období 

(McDonald, 2012). 

2.3.2 Marketingový MIX 

Podle Kotlera (2003) je marketingový mix charakterizován, jako soubor nástrojů, 

prostřednictvím kterých může marketing ovlivňovat výši tržeb. Nástroje marketingového 

mixu jsou hojně označovány, jako "4P" - výrobek (product), cena (price), místo (place), 

a propagace (promotion). Výběr těchto nástrojů je ovlivněn velikostí podniku. Podniky s 
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vedoucím postavením na trhu si totiž mohou dovolit například více reklamy než jejich 

menší konkurenti. 

Všechna takzvaná 4P marketingového mixu hrají stejně důležitou roli. Pokud tedy chybí, 

minimálně jedno P, nebo snad není dostatečně zastoupeno, tak bude uvedení produktu na 

trh značně ztíženo a opožděno. Bez marketingového mixu nelze uvést a dlouhodobě 

úspěšně realizovat žádný produkt (Tručka, 2013). 

 PRODUCT 

Marketingově lze chápat pojem produkt jako cokoli, co je možné uplatnit na trhu 

v procesu směny. Za produkt lze tedy považovat jakékoliv fyzické zboží, ale také služby, 

informace, myšlenky, zážitky a jejich různé kombinace, pokud mohou být předmětem 

směny. Smyslem směny je vytvoření zisku nutného pro další rozvoj společnosti (Tručka, 

2013). 

Veškeré charakteristiky produktu úzce souvisí se zvolenou marketingovou strategií, proto 

by jí také měly odpovídat, aby daná strategie měla předpoklad fungovat (Karlíček a kol., 

2013). 

 PLACE 

Trh neboli místo, bez kterého by realizace produktu nebyla možná. Trh je definovaný 

prostor, kde dochází ke směně produktů. V tomto definovaném prostoru bude společnost 

vyvíjet své marketingové a obchodní aktivity. Pro účinnou strategii je důležité správné 

zacílení na konkrétní segment, kde bude společnost daný produkt prodávat a tím 

zajišťovat jeho odbyt (Tručka, 2013). 

 PRICE 

Jako jediné P z marketingového mixu, které společnosti zajišťuje výnosy. Tvorba ceny 

produktu je odrazem nastolené cenové politiky společnosti.  Správné stanovení ceny má 

pro podnik existenční význam, proto tento bod není tak jednoduchý, jak se zdá na první 

pohled být. Aby společnost dokázala správně stanovit cenu, tak musí dobře pochopit 

vztah mezi vnímanou cenou a vnímanou kvalitou, protože lidé mají často tendenci 

přiřazovat dražší produkty k těm s vyšší kvalitou a naopak ty levnější produkty s nižší 

kvalitou (Karlíček a kol., 2013) 
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 PROMOTION 

Pod pojmem marketingová komunikace se skrývá řízené informování a přesvědčování 

cílových skupin, prostřednictvím, kterého společnosti naplňují své marketingové cíle. Na 

základě zvolené marketingové strategie a cílové skupiny volí společnost konkrétní 

komunikační kampaň. Společnost empaticky vystihuje pocity a asociace cílových 

zákazníků a podle těchto faktorů volí slova, hudbu, zvuky či grafické ztvárnění na 

konkrétní komunikační médium (Karlíček a kol., 2013). 

Společnost se snaží zaujmout cílovou skupinu tak, aby ji přiměla k nákupu produktu. 

Proto je často využíváno kreativních a nekonvenčních způsobů, jak tuto skupinu oslovit 

(Blažková, 2007). 

2.3.3 Situační analýza 

Marketingové plány by měly být jednoduché a výstižně dokumenty, které budou 

obsahovat minimálně: 

- Situační analýzu, 

- Marketingové záměry a cíle, 

- Marketingovou strategii, 

- Plán marketingových opatření, 

- Kontrolní nástroje marketingu (Kotler, 2000). 

Kotler (2000) popisuje situační analýzu, jako čtyři základní složky, které společnost 

pečlivě definuje před sestavením marketingového plánu. Soustředí se na: 

 Popis současné situace 

Plánovací proces, který začíná objektivním zhodnocením aktuální situace společnosti, 

respektive daného produktu. Tato situace je podložena přehledem objemu prodejů 

produktu, cen nákladů a zisků (Kotler, 2000). 

 Analýzu SWOT 

Definice zralého a dokonalého produktu bez příležitostí neexistuje, proto by měl 

marketingový plán obsahovat příležitosti společnosti, které budou predikovat vysokou 

návratnost a velkou pravděpodobnost úspěchu. Plán nesmí ovšem zapomenout i na vážná 
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nebezpečí, které společnosti hrozí. Proto jsou definovány největší hrozby pro společnost, 

aby mohla být připravena potřebná nouzová opatření (Kotler, 2000). 

 Hlavní problémy, kterým společnost čelí 

Souhrn informací, jež mohou nastat nebo se kterými se společnost potýká, jako například 

vyšší náklady oproti konkurenci či velké nároky dodavatelů, které negativně ovlivňují 

náklady společnosti (Kotler, 2000). 

 Hlavní předpoklady 

Společnost predikuje vývoj do budoucna a na vlivy, které ji mohou, jak negativně, tak 

pozitivně ovlivnit je předem připravená a dokáže na tento vývoj včas reagovat (Kotler, 

2000). 

Situační analýza je systematické, nestranné a důkladné zkoumání situace uvnitř 

společnosti. Hlavním úkolem je identifikovat postavení společnosti a zachytit všechny 

vlivy, které mohou na společnost během podnikání působit. Na základě situační analýzy 

je společnost schopna pochopit své postavení na trhu a definovat vnitřní silné a slabé 

stránky a vnější příležitosti a hrozby (Soukalová, 2004). 

2.3.4 Makroprostředí 

Marketingové makroprostředí je složeno z šesti skupin faktorů, které ovlivňují, ať 

pozitivně, tak i negativně společnost zvenčí a to přímo či nepřímo. Tyto faktory působí 

na aktivitu společnosti a nejsou žádným způsobem kontrolovatelné a ani na ně nemá 

společnost žádný vliv, jsou tedy popisovány jako faktory nekontrolovatelné a 

determinující. Mezi tyto faktory podle Foreta (2001), které dokáží odkrýt společnosti 

jednak atraktivní příležitosti na trhu, tak i odhalit hrozící nebezpečí patří: 

 Demografické prostředí 

Jevy související s růstem a pohybem populace. Mezi tyto faktory můžeme zařadit 

například vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, úroveň vzdělanosti či 

zaměstnanosti aj. 
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 Ekonomické prostředí 

Mezi typické jevy ekonomického rázu mohou patřit směnné kurzy, nezaměstnanost, 

vysoká míra inflace či ekonomická recese. 

 Přírodní a ekologické prostředí 

Znečišťování přírody, zejména vodních toků, jezer či znečišťování ovzduší nebo 

devastace životního prostředí související s velkým objemem těžby nerostných surovin. 

 Technologické prostředí 

Charakteristickým prvkem je úroveň technického rozvoje a stále se zrychlující tempo 

inovací, čímž dochází ke zkracování životnosti produktů. 

 Politické prostředí 

Mezi typické politické faktory, které mohou ovlivnit společnost, jsou především zákonná 

ustanovení na ochranu podnikatelů a spotřebitelů nebo činnost politických stran. 

 Kulturní prostředí 

Události, které ovlivnily určité prostředí, kde byla zachována řada tradičních a dodnes 

silně působících hodnot a specifik, která se projevují v nepřeberné množství odlišných 

subkultur. 

2.3.5 Mikroprostředí 

Prostředí společnosti, je tvořeno jednak lidmi uvnitř společnosti, zákazníky, kteří 

vstupují na trh, vyžadující diferencovaný přístup nebo dodavatelé, kteří ovlivňují možnost 

společnosti získávat potřebné zdroje, a tak se podílejí na ceně a kvalitě produkce. Dále to 

mohou být různé veřejné společnosti či sdružení, které ovlivňují schopnost dosáhnout 

vytyčeného cíle společnosti (Foret, 2001). 
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Obr.  2 Komplexní analýza mikroprostředí a makroprostředí 

Zdroj: (Blažková 2007, s. 43) 

2.3.6 Analýza SWOT 

Strategická analýza interního prostředí, jehož výsledkem je definování silných 

stránek, slabých stránek, hrozeb a příležitostí společnosti. Je tedy nutné ocenit interní 

silné a slabé stránky, definovat budoucí příležitosti a hrozby. Na základě zjištěných 

skutečností společnost sestaví její konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu 

(Hanzelková, 2017). 

Základem SWOT analýzy je zhodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb 

okolí pro společnost, které je zobrazeno do 4 kvadrantů (Henzelková, 2017). 

Při SWOT analýze dochází k mapování interních, tedy silných a slabých stránek, a 

externích faktorů, neboli příležitostí a hrozeb, které mohou na společnost působit. Tyto 

faktory jsou uspořádány do SWOT matice. Blažková (2007) definuje faktory SWOT 

matice následně: 

 Silné stránky 

Za silné stránky jsou považovány interní faktory, které zajišťují silnou pozici na trhu. 

Jsou to tedy oblasti, v kterých je společnost dobrá a lze je tyto přednosti použít jako 

konkurenční výhodu. 

 Slabé stránky 

Naprostý opak silných stránek. Popisují ty stránky, v kterých je úroveň některých faktorů 

nízká, a tak tyto faktory brání efektivnímu výkonu společnosti. 
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 Příležitosti 

Možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití disponibilních 

zdrojů a tím může docházet k lepšímu a účinnějšímu plnění stanovených cílů. Příležitosti 

znamenají pro společnost konkurenční výhodu, avšak aby došlo k využití těchto 

příležitostí, tak musí být nejprve identifikovány. 

 Hrozby 

Nepříznivé situace či změny v okolí společnosti, které mohou znamenat překážku pro 

činnost. Například vstup nových konkurentů na trh může znamenat hrozbu úpadku či 

nebezpečí neúspěchu a společnost musí rychle na tuto situaci reagovat, aby dokázala včas 

eliminovat nebo odstranit stávající hrozby. 

 

Obr.  3 SWOT matice 

Zdroj: (Blažková 2007, s. 156) 

2.3.1 Rozpočet 

„Rozpočet představuje stanovení očekávaných podnikových a marketingových nákladů 

spolu s očekávanými tržbami, které vynaložíme či získáme během plánovaného období“ 

(Blažková 2007, s. 190) 

Tvorba rozpočtu zajišťuje soulad mezi realizací marketingových aktivit a celkového 

rozpočtu společnosti. Proto stanovení rozpočtu probíhá na základě minulých let 

s přihlédnutím k aktuálním změnám, trendům či výkyvům (Blažková, 2007). 

Při alokování rozpočtu na reklamu, komunikační kampaň a inovace společnost postupuje 

odzadu. Cílem aktivit je efektivní oslovení cílové skupiny potencionálních zákazníků se 
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snahou vzbuzení zájmu o produkt. Proto je důležité cílovou skupinu nejprve dobře 

definovat. Na základě definicí se společnost rozhodne, jak bude vhodné a nejvíce 

efektivní cílovou skupinu oslovit (Tručka, 2013). 

Tručka (2013) dále definuje investice do PR a reklamy, jako dočasné vzdání se finančních 

prostředků, aby je společnost mohla ve zmnožené formě získat prodejem vlastního 

produktu zpět. 

2.3.2 Kontrola 

Každý marketingový plán musí obsahovat kontrolní mechanizmus, 

prostřednictvím kterého lze ověřit, zda je opravdu docíleno plnění dílčích cílů. Plány 

zahrnují měsíční či čtvrtletní dílčí cíle, na základě kterých je hodnocena výkonnost. 

Jestliže není dosaženo dílčích cílů, tak manažer musí zavést opatření (Kotler, 2000). 

Každý projekt má po zahájení vlastní život a prochází několika etapami vývoje, než 

dospěje k úplnému závěru. V průběhu tohoto životního cyklu musí každý manažer jednat 

napříč všem skutečnostem. Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu manažeru projektu je 

jeho autorita, tedy schopnost přimět lidi ke spolupráci a k tomu, aby brali svou úlohu v 

projekčním týmu vážně a plnili si všechny požadavky, které na ně byly vzneseny. Aktéry 

celého inovačního projektu nejsou pouze členové projekčního týmu, ale může jim být 

široká škála lidí z vnitřního prostředí společnosti i jejího okolí znázorněné na obrázku 

(Pitra, 1997). 

Manažeři pracují především s lidmi, jejichž jednání při konkrétních činnostech rozhoduje 

pro celkovou účinnost a efektivnost inovačních aktivit organizace. Každý manažer by měl 

být vzorem pro svůj tým a měl by vytvořit ideální podmínky, aby došlo k určité synergii 

uvnitř projekčního týmu. Manažer by mimo jiné měl být odborníkem, dobrým 

psychologem a mít velmi dobré vůdcovské schopnosti (Pitra, 1977). 

Při budování pracovního kolektivu, musí manažer vhodně zohlednit a využít odborné a 

praktické schopnosti každého člena projekčního týmu a vhodně tak sestavit projekční 

tým. Tyto jednotlivé role by měli být v průběhu realizace inovačního projektu 

respektovány (Cejthamr, 2010). 
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2.3.3 Životní cyklus produktu 

Všechny výrobky nebo služby prochází životním cyklem (angl. Product 

Lifecycle). Lze tedy tvrdit, že každý produkt prožívá svůj život. Čím se ale liší od toho 

lidského života, je fakt, že může bát inovován, vylepšován a jeho život může být výrazně 

prodloužen. Řízení životního cyklu výrobku je klíčovou úlohou řízení marketingu a 

prodeje, protože s ním bezprostředně souvisí prodeje a výnosy. Jakmile začnou tyto 

výnosy klesat, tak je tento životní cyklus u konce. Musí tedy přijít okamžitá reakce na 

tento pokles, jinak může dojít k úplnému vyřazení produktu z trhu a ztrátu 

konkurenceschopnosti (Managementmania.com, 2017). 

 

 

 

Vývojová fáze - produkt je vyvíjen, dosud není na trhu, existují pouze náklady 

(společnost je ztrátová). 

Zaváděcí fáze - produkt je uveden na trh, prodeje ale rostou velmi pomalu a společnost 

je stále ztrátová. 

Růstová fáze - produkt se začíná prodávat a společnost se dostává do kladných hodnot. 

Fáze zralosti - prodeje i nadále rostou, zisk ovšem klesá, protože dochází k poklesu ceny 

produktu na trhu. 

Fáze úpadku - prodeje i zisky postupně klesají a společnost musí inovovat, jinak může 

výrobek ztratit konkurenceschopnost. 

Obr.  4 Životní cyklus výrobku 

Zdroj: (Managementmania, 2017) 
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2.4 Marketingové cíle 

Podle Kotlera (2000) se jedná o první okamžik, kdy manažer přechází od analýzy 

k rozhodování. Společnost si na základě vytyčených obecných záměrů, které chce 

v následujících období dosáhnout, definuje určitá vodítka a kontrolní nástroje, které těmto 

záměrům dají měřitelnou podobu tedy cíl. Vytyčení cíle vyžaduje konkrétní definici jeho 

velikosti a stanovení cílového data k jeho dosažení. 

Společnost má ZÁMĚR zvýšení ziskové marže, tudíž CÍLEM bude do konce roku zvýšit 

prodeje o 10% (Kotler, 2000). 

2.5 Marketingové strategie 

Volba strategie je základním stavebním kamenem. Stanovení této marketingové 

strategie vychází ze situační analýzy, tedy z celkové situace na trhu a současných 

ekonomických podmínek. Velké pozornost je věnována postupům a výsledkům 

konkurence. Konkurence je v tomto směru inspirací pro společnost, protože se může 

inspirovat z jejich kroků a vyvarovat se případných chyb. Konkurence je svým způsobem 

někdo, kdo již vytvořil cestu k zákazníkům, z které může společnost čerpat inspiraci 

(Tručka, 2013). 

Pro marketingovou strategii je nezbytné přizpůsobovat se zákazníkům, vnímat 

charakteristiky produktu i design, protože estetika produktu může často představovat 

klíčovou konkurenční výhodu (Karlíček a kol., 2013). 

Podle Blažkové (2007) je marketingová strategie směr, který společnost v určitém 

časovém období sleduje, aby zvýšila účinnost alokace zdrojů pro dosažení vytyčených 

marketingových cílů, kterých dosáhne prostřednictvím nástrojů marketingového mixu. 

Na základě připravených analýz vlastní společnosti, trhu, konkurence a ze závěrů 

marketingových výzkumů se společnost snaží vybrat tu nejvhodnější strategii, která musí 

podle Blažkové (2007) splnit tři základní předpoklady, a to jsou: 

 Vhodnost 

zkoumá, jak zvolená strategie přispěje k udržení či zlepšení konkurenceschopnosti 

společnosti a jak je schopna zlepšit či odstranit slabé stránky, 
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 Přijatelnost 

cílem je zhodnotit přijatelnost strategie pro dílčí zájmové skupiny, a to jak uvnitř, tak i 

vně podniku 

o Návratnost – zjišťování dle analýzy ziskovosti a nákladů, 

o Riziko – zjišťování dle analýzy vývoje finančních ukazatelů, 

o Očekávání zájmových skupin, 

 Proveditelnost 

charakterizuje, jestli může být daná marketingová strategie reálně implementována. 

2.5.1 Porterovy generické strategie 

Generické strategie jsou řazeny mezi strategie zaměřené na konkurenční výhody a 

definoval je poprvé Michael Porter, proto jsou nazývány jako Porterovy generické 

strategie a podle Karlíčka (2013) mezi ně patří: 

 Strategie vůdčího postavení v nákladech 

Účelem této strategie je mít nejnižší náklady na výrobu a distribuci v odvětví a tím tak 

nabízet výrobky za nejnižší cenu či nižší cenu než konkurence mající větší podíl na trhu. 

Tato strategie je typická zejména pro masovou výrobu, u které není možná diferenciace. 

 Strategie diferenciace 

Hlavní cíl je odlišit se od konkurence a nabízet dokonalejší produkt, kdy si společnost 

může účtovat vyšší cenu za přidanou hodnotu a jedinečnost produktu na trhu. 

 Strategie koncentrace 

Místo toho, aby společnost usilovala o celý trh, tak se zaměří na konkrétní místo na trhu, 

které je pro ni atraktivní, protože není vysoká konkurence nebo je zde místo na trhu. 
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Obr.  5 Konkurenční strategie podle Portera 

Zdroj: (Blažková 2007, s. 136) 

2.5.2 Komunikační strategie 

Společnost pro daný produkt formuluje komunikační strategii a určuje, jaký 

rozpočet bude na reklamu, podporu prodeje či přímý marketing vynaložen. Zvolená 

komunikační strategie si nesmí rozporovat se zvoleným cílovým trhem (Kotler, 2000). 

Podle Blažkové (2007) jsou komunikační strategie účinným nástrojem, kterého docílíme 

informovanosti zákazníka a tedy úspěšný prodej produktu. Bez komunikace se informace 

o existenci společnosti či produktu nemohou dostat k zákazníkům, čímž nemohou být 

naplněny marketingové a prodejní cíle společnosti. Důležité je stanovený komunikační 

cíl, kterého chce společnost dosáhnout a k němu zvolit adekvátní komunikační kanál. 

Při sestavování komunikační strategie by společnost neměla podle Blažkové (2007) 

opomenout: 

 Cíle – čeho chce společnost dosáhnout, 

 Cílové skupiny – ke komu bude kampaň směrována, kdo bude jejím cílem, 

 Prostředky – které prvky komunikačního mixu bude společnost využívat, 

 Sdělení – jaký je obsah sdělení pro cílovou skupinu, 

 Načasování – kdy a na jak dlouho budou finanční prostředky vynaloženy, 

 Rozpočet – jaké množství finančních prostředků je pro jednotlivé aktivity 

k dispozici, 

 Zodpovědnost – kdo to vše udělá. 
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2.6 Inovace 

 Proces, kdy se příležitost přeměňuje na novou myšlenku a tato se přeměňuje do 

používané praxe. Mimo jiné zahrnuje technické, návrhářské, výrobní či obchodní 

činnosti, které úzce souvisí s uvedením nového nebo zdokonaleného produktu na trh. U 

inovací se nemusí vždy jednat o komercializace nové technologie, ale pouze využití 

zásadních změn v know-how (Tidd, 2007). 

Inovační proces je ucelený a zahrnuje mnoho činností od výzkumu, aplikaci výsledků až 

po jejich komerční využití, a proto je nutná spolupráce podniku s dalšími partnery, jako 

jsou například dodavatelé, zákazníci či různé instituce. V rámci inovačního procesu je 

možné rozlišovat další inovační činnosti společnosti, které musí daná společnost 

zvládnout sama. Podle Jáče (2005) jsou jimi: 

 vybavení nástroji 

 zahájení výroby a příprava výroby 

 marketing nového výrobku/služby 

 obstarání nehmotné technologie 

 obstarání hmotné technologie 

 projektování a konstruování 

2.6.1 Inovace ve společnosti 

 Jestliže si chce společnost zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost, tak nestačí 

redukování nákladů a optimalizování procesů. Hodnota a užitek pro zákazníka nemají 

limitů, z toho vyplývá, že se společnosti musí dostat k určování trendů, aby tak posilovali 

svoji pozici na trhu (Košturiak, 2006). 

Prosperující společnost musí v prvé řadě udržet své zákazníky a pokusit se získat nové, a 

to nejen tím, že bude uspokojovat jejich potřeby kvalitními výrobky, ale čas od času je 

překvapí určitým "hitem sezóny". Aby mohla společnost plnit toto náročné poslání, tak 

musí docházet k neustále inovaci sortimentu a také zkvalitňování kvalifikace 

zaměstnanců a manažerů, jedině tak může docílit požadovaného efektu (Konečný, 2000). 

Samotná realizace inovačního procesu v systému řízení společnosti se realizuje na 

základě vytvoření projektového týmu pod vedením TOP managementu, a aby bylo 



30 

docíleno maximální efektivity, je důležité dosažení účinné synergie v probíhajících 

inovativních procesech (Konečný, 2000). 

Pitra (1997) uvádí, jako důležitou skutečnost ke vzniku inovačních procesů tzv. "tlak 

trhu", což jsou podněty z vnitřního prostředí nebo z okolí společnosti, které směřují k 

vylepšení již existujících produktů. 

Tab. 1 Potencionální zdroje inovačních podnětů 

Zdroj: převzato z Pitra, 1997, s. 58 

Vnitřní prostředí organizace Okolí organizace 

výroba zákazníci - stávající a potenciální 

prodej a marketing konkurenti 

vlastní výzkum a vývoj výstavy a veletrhy 

nákup a zásobování investoři 

správní rada - vlastníci státní instituce 

 dodavatelé 

 vysoké školy 

 

2.6.2 Inovační projekty 

 K sestavování inovačních projektů je potřeba mít vyčleněné lidi a také jim vytvořit 

dobré pracovní podmínky. Tento inovační tým lidí by měl být více procesní, neboli by 

měl být složen z lidí z marketingu, obchodu, servisu, výroby a případně i zákazníků. V 

konečném důsledku není konkurenční výhodou výrobek nebo proces, ale schopnost 

pracovat a rozvíjet tyto lidi. Proto je tak velmi důležitá i práce s mladými talenty, protože 

jen lidé dokážou přemýšlet, řešit problémy, inovovat a především porozumět potřebám 

zákazníků (Muška, 2009). 

Pojetí inovačního procesu popsal Vlček (2011) do čtyř zpětnovazebných fází, kdy 

předpokládá vzájemné propojení všech fází a vytvoření funkčního celku. Jednotlivé cíle 

pro konkrétní fáze definoval následovně: 

1. fáze - Potřeby 

 identifikace a charakteristika potřeb včetně kontextu jejich existence 

 schválení uceleného komplexu strategií managementu hodnotových inovací 
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2. fáze - Tvůrčí aktivita 

 přeformulování potřeb do souborů a jejich uspořádání 

 stanovení elementárních a komplexních hodnotových inovací 

 nalezení a vytvoření co největšího počtu námětů na řešení 

3. fáze - Inovace 

 dopracování nadějných námětů s návrhy řešení inovací 

 vyhodnocení návrhů hodnotových inovací 

 realizace optimální varianty hodnotové inovace a její zavedení do života 

4. fáze - Efekty 

 kontrola a korekce v průběhu záběhového období 

 provedení vylepšení v průběhu záběhového období 

2.7 Cestovní ruch 

 Pod pojmem cestovní ruch je chápána činnost lidí, kteří cestují na různá místa 

mimo své běžné prostředí nebo zde pobývají za účelem zábavy či z jiných důvodů. Lze 

ho chápat, jako soubor činností zaměřených na uspokojování potřeb souvisejících s 

cestováním a pobytem mimo místo trvalého bydliště ve volném čase a specifickými účely 

(Hesková, 2011). 

Trh cestovního ruchu je tvořen podniky cestovního ruchu různých velikostí, a to od 

globálních společností až po malé podnikatelské subjekty místního významu. Zelenka 

(2015) rozdělil trh cestovního ruchu do těchto společně působících organizací: 

 prodejci zájezdů, 

 dopravní společnosti, 

 ubytovací zařízení, 

 stravovací zařízení, 

 subjekty nabízející návštěvnické atraktivity, 

 zábavní parky. 

 

2.7.1 Formy cestovního ruchu 

 Aspekty, které nám umožní blíže identifikovat podstatu cestovního ruchu z 

hlediska konkrétních potřeb a cílů potencionálních zákazníků. Tyto skutečnosti nám 
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dovolí lépe specifikovat produkt, a tak ho i účelně nabízet konkrétní cílové skupině 

účastníků cestovního ruchu. Palatková (2011) rozdělila formy cestovního ruchu podle 

těchto kritérií: 

 z geografického hlediska 

 domácí cestovní ruch, 

 zahraniční cestovní ruch, 

 mezinárodní cestovní ruch, 

 podle počtu účastníků 

 individuální cestovní ruch, 

 skupinový cestovní ruch, 

 masový cestovní ruch, 

 podle způsobu organizování 

 individuální cestování, 

 organizované cestování, 

 podle věku účastníků 

 cestovní ruch dětí, 

 cestovní ruch mládeže, 

 rodinný cestovní ruch, 

 seniorský cestovní ruch, 

 z hlediska délky účasti 

 výletní, 

 krátkodobý, 

 víkendový, 

 dlouhodobý, 

 podle místa pobytu 

 městský, 

 venkovský, 

 horský, 

 přímořský, 

 podle ročního období 

 sezonní, 

 mimosezonní.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Součástí společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. já zábavní park 

Permonium, pro který bude tento inovační prvek využit.  

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:  STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. 

Sídlo společnosti:  Padochovská 31, 664 12 Oslavany, Česká republika 

Firma zapsána:  30. srpna 1993 do obchodní rejstříku vedeného u 

    Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12194 

IČO:    49444531 

DIČ:    CZ494444531 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  16.000.000,- Kč 

Statutární orgán:  2 jednatelé 

Činnost podnikání:  kovoobrábění, výroba hydraulických tlumičů pro 

    kolejová vozidla, výroba nástrojů a nářadí 

Počet zaměstnanců:  185 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

3.2 Představení společnosti 

 Hlavní předmětem podnikatelské činnosti je výroba hydraulických tlumičů do 

kolejových vozidel a to již od roku 1983. Vzhledem k tomu, že ve společnosti dochází k 

nepřetržitému a konstrukčnímu vývoji a zlepšování, tak se společnost dokáže stále 

prosazovat, a to i v tak dynamickém a silném konkurenčním prostředí. Celá škála tlumičů 

je zaměřena na celkové vypružení podvozků kolejových vozidel v železniční dopravě pro 

Obr.  6 Logo společnosti 

Zdroj: (St-os, 2017) 
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tlumení podvozků tažných nebo přípojných vozů. Tyto produkty jsou mimo jiné 

využívány i pro metra nebo tramvaje. Prodeje hydraulických tlumičů jsou realizovány 

jednak na tuzemském trhu, ale také i na zahraničních trzích, jako například v Německu, 

Polsku, Rumunsku, Norsku, Švédsku, Rakousku, Rusku, Ukrajině či USA. Společnost 

má poměrně širokou škálu předmětů podnikání, protože velkou část inovačních a 

stavebních projektů si řídí sama (Hermanová, 2018). 

Předměty podnikání: 

 výroba, obchod a služby, 

 obráběčství, 

 truhlářství, podlahářství, 

 zámečnictví, nástrojařství, 

 zednictví, 

 vodoinstalatérství, topenářství, 

 hostinská činnost (Hermanová, 2018). 

 

3.3 Organizační struktura 

Vrcholný orgán společnosti je valná hromada, jejichž statutárními orgány jsou jednatelé 

s rozdělenými kompetencemi a odpovědnostmi za vnitřní řízení společnosti. Tito 

jednatelé mají právo jednat jménem společnosti samostatně a to ve všech věcech. Od roku 

2013, na základě rozhodnutí společníků, ustanovena dozorčí rada, fungující jako 

kontrolní orgán, který dohlíží na činnost jednatelů a společnosti. 
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Společníci:  

 JUDr. Zdeněk Vaněček, 

 Ing. Ivo Šrámek, 

 Ing. Zdeněk Vévoda, 

 Ing. Milan Vaněček, 

 Ing. Slavomír Kudláček. 

Jednatelé: 

 JUDr. Zdeněk Vaněček, 

 Ing. Slavomír Kudláček. 

Dozorčí rada: 

 Ing. Ivo Šrámek (předseda), 

 Ing. Zdeněk Vévoda (člen), 

 Ing. Milan Vaněček (člen), 

 PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. (člen). 

Ředitelství: 

 PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. (ředitel společnosti), 

 Ing. Radim Prager (obchodní ředitel), 

Obr.  7 Organizační struktura společnosti ST-OS 

Zdroj: (Justice, 2018) 
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 Ing. Václav Mácha (technický ředitel), 

 Ing. Adam Polnický (výrobní ředitel) vše (justice, 2018). 

3.4 Zábavní park Permonium 

 Společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. se nachází nedaleko Brna, 

v oblasti významné pro těžbu uhlí před rokem 1900. Součástí strojírenské společnosti je 

i bývalá těžní věž dolu KUKLA.  

Od roku 1913 slouží důl Kukla jako zdroj paliva pro otevřenou elektrárnu v Oslavanech. 

O rok později je uvedená do provozu nová lanová, která propojuje důl Kukla s nedalekou 

elektrárnou. S Kuklou se pojí i nešťastný příběh z roku 1921, kdy v šachtě dochází k 

výbuchu třaskavých plynů, který nepřežije 26 horníků. 

Součástí dolu byl za 2. světové války i židovský pracovní tábor, kam byli přiváženi vězni 

z nedalekých Ivančic nebo Terezína. Areál Kukla později začíná chátrat a do velkých 

prostor se začíná stěhovat strojírenská výroba. Nejprve zde vzniká společnost, jako 

součást První brněnské strojírny Brna (rok 1973), která se v roce 1993 stane privátní 

společností s názvem STROJÍRNA OSLAVAN, spol. s r.o. 

Po vybudování centrální jámy na dolu Jindřich II ve Zbýšově je těžba na 899 metrů 

hlubokém dolu Kukla ukončena. Poslední vůz uhlí je symbolicky vytěžen 31. 8. 1973. 

Důl později sloužil k odčerpávání důlních vod, ale v roce 1985 dochází k definitivnímu 

uzavření těžní jámy železobetonovou krycí deskou a zasypání jámy hlušinou. 

Mezi lety 2010-2011 zde dochází k realizaci projektu s názvem "Ráj permoníků - 

zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech". Místo zbourání 

věže, došlo k realizace výše zmíněného projektu, který má ztvárnit příběh, který se zde v 

minulosti odehrával. Projekt financovaný z evropských fondů pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu pro Jihovýchod, sponzorských darů nejbližších partnerů a v neposlední 

řadě strojírenské společnosti mohl být 1. 5. 2012 otevřený pro veřejnost. Nově 

rekonstruovaná těžní věž umožňuje návštěvu a panoramatický výhled všem milovníkům 

historie i osobám ZTP s potřebou bezbariérového přístupu. 
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V návaznosti na nově zrekonstruovanou 

těžní věž vzniká jedinečná interaktivní hra 

Magic Permon, která návštěvníkům 

vykresluje tajemný podzemní život, který se 

zde "odehrával". 

 

 

3.5 Nabídka programu 

 Při příchodu do zábavního parku Permonium si návštěvník může zvolit jeden ze 

tří programů. Každý totiž očekává něco jiného a najdou se mnozí návštěvníci, kteří 

neočekávají vlastně vůbec nic. Na pokladně s výběrem a doporučením vhodného 

produktu pro danou cílovou skupinu pomáhají proškolené pokladní. 

3.5.1 Těžní věž 

 Jedním ze zmíněných programů je prohlídka Těžní věže dolu KUKLA. Nově 

zrekonstruovaná památka je velmi oblíbeným cílem seniorů. 41 metrů vysoká těžní věž 

nabízí k vidění velmi zajímavé věci. V přízemí těžní věže mohou návštěvníci vidět 

několik obrazů, které se týkají historie těžní věže. Tyto obrazy mapují její vývoj a popisují 

významné události. Díky bezbariérovému přístupu můžete výtahem cestovat i do 1., 2. a 

3. patra této věže.  

3.5.2 Základní Permonium 

 Tématický zábavní park vznikal na základě oslavanských pověstí o 6 permonech, 

kteří přebývají na území bývalého rosicko-oslavanského revíru. Základním vstupem do 

Permonia si návštěvník projde všechny technické atrakce, které jsou tvořeny v duchu 

hornických tradic. Tyto tradice mapují návštěvníkům vznik černého uhlí od počátku 

prvohor. Návštěvník se tedy může podívat na důlní jezero, sopku plnou zkamenělých 

pravěkých zvířat, vážky v houštinách pralesa, hornickou technickou dílnu nazývanou jako 

verštat nebo do hornických štol, do kterých se dostane prostřednictvím důlního výtahu. 

Jízda výtahem je ovšem pouze simulací a návštěvníci s pocitem jízdy do hlubin dolů 

zůstávají na povrchu v uměle vytvořených, ale velmi realistických prostorách hornických 

štol. Součástí této varianty je i prohlídka Těžní věže dolu KUKLA, jakožto součásti 

celého zábavního parku Permonium. 

Obr.  8 Permonium 

Zdroj: (Permonium, 2017) 
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3.5.3 Interaktivní hra Magic Permon 

 Nejoblíbenější variantou, a to zejména pro rodiny s dětmi, kteří tvoří nejpočetnější 

skupinu návštěvníků, patři interaktivní hra Magic Permon. Tento produkt je 

nejprodávanější a je to zkrátka největší tahák, protože máte na konci hry možnost 

virtuálního setkání s jedním z šesti oslavanských permonů! 

Podstatou zábavního parku Permonium je přinést jedinečný zážitek návštěvníkům, kteří 

tento park navštíví. Příběh Permonia je prostý - zkrátka ukázat návštěvníkům, jaké to bylo 

dřív. Jak, z čeho a kdy vznikalo uhlí, jak a kde bylo těženo a co všechno museli horníci, 

kteří fárali v dolech umět, a jak tuto manuální zručnost nutně potřebovali pro svoji práci. 

Vzhledem k tomu, že život v dolech skrýval mnohá úskalí a překážky, tak nic nebylo 

jednoduché. Tyto překážky v Permoniu ztvárňují zlomyslní skřítci žijící v dolech, kteří 

jsou nazývání jako permoníci. 

Cílem návštěvníků přicházejících do zábavního parku Permonium je projít si celý park a 

při jejím průchodu plnit nástrahy, které jim tito permoníci přichystali. Každý návštěvník 

plnící tuto interaktivní hru Magic Permon má 10 úkolů, ať už fyzických, vědomostních 

nebo zručnostních. Tyto úkoly dostává od pomyslného permoníka prostřednictvím 

herních terminálů. Zadání úkolu se ukazuje na obrazovce terminálu po přiložení čipových 

hodinek ke čtečce terminálu. Návštěvník si zadání přečte tak, aby mu porozuměl a zadání 

úkolu tak mohl splnit. Řešením úkolů jsou čtyř-místné číselné kódy, které je nutné zadat 

zpátky do terminálu, aby se zjevil další úkol. Z celkového počtu 10 úkolů se návštěvník 

může mýlit pouze dvakrát. Mýlí se tak, že do terminálu zadá špatnou číselnou kombinaci. 

Při mylném zadání kódu přichází návštěvník o život, jakmile přijde o všechny tři životy, 

tak pro něj hra končí a další úkol mu terminál již neprozradí. Pokud je splněn 9. úkol, tak 

je návštěvník těsně před branami. Posledním úkolem je totiž sjezd do tzv. šachthaly - 

místa, kde se virtuálně setká s permoníkem, který k němu promluví a pogratuluje mu, že 

překonal všechny jeho zlomyslné nástrahy. 

Permoníci představují jednotlivé vládce okolních kopců bývalého rosicko-oslavanského 

revíru, kde bylo těženo černé uhlí. Celkem se návštěvníci mohou virtuálně setkat s 6 

permoníky, jejichž jména jsou: 
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Permon Kovářova kopce 

Permon Kopce Bouchalu 

Starohorský 

Zaklášterský 

Vinohradský 

Permon Kopce Koblihu 

Pro každou trasu jednotlivého permoníka je jedinečných 10 úkolů - tedy, každý permoník 

má jiných 10 úkolů. Dochází tedy k tomu, že hráči mají odlišné trasy, tudíž mají rozdílné 

úkoly a jimi hledaná řešení jsou naprosto odlišná. V případě, že hráč úspěšně dokončí, 

získává jako odměnu kostku s vyobrazenými permoníky a nálepku konkrétního 

permoníka, jehož trasu úspěšně absolvoval, kterou si může na kostku nalepit. Jestliže se 

návštěvník rozhodne pro opakovanou návštěvu, tak pouze předloží kostku na pokladně a 

na čipové hodinky mu bude nahrána odlišná trasa s naprosto odlišnými úkoly. Cílem 

návštěvníků bývá získat kompletní sestavu permoníků na svoji hrací kostku, a tak nad 

nimi zvítězit (permonium, 2017). 

 

  

Obr.  9 Permonium 2.0 

Zdroj: (Permonium, 2017) 
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3.5.4 Magic Permon generace 2.0 

 Od roku 2012 je zábavní park Permonium přístupný veřejnosti. Vzhledem k tomu, 

že se v parku ke konci roku 2016 vystřídalo několik  desítek tisíc návštěvníků (cca 

98.000), tak bylo rozhodnuto, že park projde větší proměnou. Bylo změněno grafické 

znázornění permonů, byly použity moderní IT technologie na komunikace s terminálem, 

změnila se odměna za úspěšné dokončení hry a především se změnilo zadání úkolů a 

princip hry. 

V pořadí šestá sezona zábavního parku Permonium v roce 2017 nabídla svým 

návštěvníkům zcela inovovaný produkt. Nové zadání úkolů přilákalo i návštěvníky, kteří 

v minulosti již zkompletovali kostku. Do hry se zařadila tzv. Industriální stezka napříč 

celým strojírenským komplexem. Tato atrakce, byla vybudována v roce 2015 a do hry 

byla zapojena v roce 2017. Je to trasa dlouhá 250 metrů složená z 11 překážek a místy je 

pod návštěvníkem i 12. metrové vzduchoprázdno. Návštěvníci jsou samozřejmě na této 

překážce jištěni. Hráči hledají opět čtyřmístné číselné kódy, ovšem už nemají tři životy a 

10 úkolů. Podle věku se trasy dělí do třech úrovní: 

8 - 11 let - Magic Permon level 1 (bez lanového centra) 

12 - 17 let - Magic Permon level 2 (lanové centrum nebo industriální stezka) 

od 18 let - Magic Permon level 3 (lanové centrum nebo industriální stezka) 

Na základě jednotlivých úrovní mají hráči buď 7 úkolů (level 1), 8 úkolů (level 2) nebo 

9 úkolů (level 3). Body, které mohou za jednotlivé úkoly získat, jsou v závislosti na 

obtížnosti úkolů rozděleny v rozmezí 5 - 10 - 15 -20 bodů. Celkový součet bodů tvoří 100 

při všech třech úrovních obtížnosti. Jestliže hráč zadá špatný kód, tak mu terminál body 

nepřipíše. Hru tedy dohrají naprosto všichni, ale na konci hry se od permoníka dozví, zda 

mají dostatečné množství bodů a porazili tak zlomyslného permoníka nebo permoník 

přemohl svými nástrahami je. V případě, že hráč dokázal nasbírat dostatečné množství 

bodů, aby dokončil, 60 bodů (level 1) 70 bodů (level 2) a 80 bodů (level 3), tak od 

permoníka získá odměnu v podobě 6 cm vysokého cínového permoníka, který drží 

"drahokam" mu vlastní. Každý permoník má drahokam s odlišnou barvou, podle barev 

tedy také lze poskládat kompletní šestici permoníků. 
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3.6 Návštěvnost 

 Na základě získaných dat návštěvnosti a přehledu tržeb z interních statistik 

společnosti vytvořím jednotlivé grafy. V tabulce návštěvnosti za jednotlivé roky uvádím 

návštěvnost zábavního parku Permonium v jednotlivých letech za konkrétní cílové 

skupiny. Z uvedeného vyplývá, že narůstá zájem především o školní výlety a naopak o 

firemní akce zájem v posledních dvou letech klesá. Důležitý je ovšem ukazatel nárůstu 

osob. Ve sloupci pojmenovaném „Nárůst v %“ lze vidět vždy kladné číslo. Znamená to 

tedy, že návštěvnost každým rokem roste. V roce 2017 lze vidět, že nárůst 2,24% není 

tak výrazný, jako tomu bylo v předešlých letech. Tato skutečnost může nasvědčovat 

tomu, že se projekt může nacházet ve fázi zralosti svého životního cyklu a na vrcholu 

kapacity možné vytíženosti. 

Z hlediska provozu a kapacity parku je návštěvnost kolem 31.000 - 33.000 lidí během 

sezóny naprostým optimem, kdy nedochází k výrazným problémům během jednotlivých 

dnů. 

Tab. 2 Návštěvnost v jednotlivých letech 

Zdroj: (vlastní tvorba) 

Návštěvnost za jednotlivé roky 

Roky Firmy Školy Individuálové Celkem osob Nárůst v % 

2012 / / / / / / / / / 8217 / / / 

2013 1645 4349 8480 14474 76,15 

2014 1916 4778 14762 21456 48,24 

2015 3093 6158 16099 25350 18,15 

2016 2064 6807 22789 31660 24,89 

2017 904 8463 23003 32370 2,24 
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Graf 1 Návštěvnost podle cílových skupin 

Zdroj: (vlastní tvorba) 

 

Graf 2 Návštěvnost celkem 

Zdroj: (vlastní tvorba) 

3.7 Tržby 

 Za všechny sledované období jsou vyjádřeny celkové tržby pro konkrétní cílové 

skupiny. Naplnilo se výše zmiňované, že dochází k nárůstu zájmu ze stran škol, kdy došlo 

k nárůstu za poslední dvě sledovaná období o více než 700.000 Kč. Naopak tržby za 

individuální návštěvníky oproti loňskému roku klesly. V celkovém součtu tržeb se park  

dostává opět do kladných hodnot a eviduje další nárůst celkových tržeb oproti předchozím 

obdobím. 
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Tab. 3 Tržby za jednotlivé roky 

Zdroj: (vlastní tvorba) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržby za jednotlivé roky 

Roky Firmy Školy Individuálové Tržby celkem Nárůst v % 

2012 / / / / / / / / / 2 113 158 Kč / / / 

2013 452 374 Kč 954 789 Kč 1 930 980 Kč 3 338 143 Kč 57,97 

2014 1 325 222 Kč 1 403 223 Kč 3 203 895 Kč 5 932 340 Kč 77,71 

2015 1 465 391 Kč 1 704 421 Kč 3 645 032 Kč 6 814 844 Kč 14,88 

2016 695 665 Kč 2 025 709 Kč 5 825 202 Kč 8 546 576 Kč 25,41 

2017 803 310 Kč 2 756 281 Kč 5 614 937 Kč 9 174 528 Kč 7,35 

Graf 3 Tržby za jednotlivé segmenty 

Zdroj: (vlastní tvorba) 
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3.8 Trh cestovního ruchu 

 Vzhledem k aktuální situaci, která panuje poslední 2 roky na evropském 

kontinentu, kdy lidé mají obavu z cestování do zahraničních velkoměst, nebo letních 

přímořských destinací lze v této úzké návaznosti očekávat mírnější vzestup 

potencionálních zákazníků, kteří budou přes hlavní sezonu - tedy o letních prázdninách, 

zůstávat v domácím prostředí. Jestliže budu uvažovat, že díky této situaci, která panuje, 

klesne poptávka po zahraničních dovolených, tak se tahle skutečnost do jisté míry 

promítne na domácím vnitrostátním turistickém ruchu. Již v minulé sezoně tento fakt 

ovlivnil návštěvnost, a proto byla vyšší oproti letošnímu roku. 

Aby bylo docíleno úspěchu, tak využití inovačních prostředků může tuhle profitabilní 

situaci parku jen posílit. Aby nedošlo k poklesu návštěvnosti a tržeb s tím souvisejících, 

tak bylo rozhodnuto o rozšíření zábavního parku Permonium o další část o celkové 

výměře 2.500 m2, což je asi polovina současného Permonia. 
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Graf 4 Tržby celkem 

Zdroj: (vlastní tvorba) 
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3.9 Situační analýza 

Na základě tzv. 4C sestavím analýzy, ze kterých budu vycházet při tvorbě SWOT 

analýzy silných a slabých stránek společnosti a příležitostí a hrozeb, kterým společnost 

čelí nebo v budoucnu čelit může. 

3.9.1 Analýza podniku (Company) 

Strojírna Oslavany spol. s r.o. patří mezi největší společnosti v blízkém okolí. Ve 

velmi blízkém okolí se nachází Metaldyne, což je také strojírenská společnost a dále 

obchody a restaurace, mezi ty větší patří například Tesco Ivančice. Z hlediska pracovních 

příležitostí pro studenty středních či vysokých škol, je tak zábavní park Permonium snad 

nejžádanější. Práce venku s mladým kolektivem lidí, v nevšedním prostředí a s jistotou 

výplaty v dohodnutý termín, tak patří k velmi populárním pracovním příležitostem. 

Protože se jedná o sezónní práci, tak je většina personálu na brigádách a ti, co zde již 

pracují déle, mají možnost realizace sebe sama při řízení firemních akcí, školních výletů 

a při organizace konkrétních událostí. 

Brigádníci jsou pod vedením zkušeného personálu (provozní, technik, obchod/marketing 

a ředitele společnosti) a mohou tak čerpat zkušeností a učit se synergii v praktickém 

životě, která je pro tento obor velmi důležitá, protože každý den je naprosto odlišný. 

3.9.2 Analýza zákazníků (Customer) 

Od samého začátku je park zaměřen především na rodiny s dětmi. Tento segment 

také tvoří nejvyšší podíl, co do individuálních zákazníků. Ale není to jediná skupina 

zákazníků, která Permonium navštěvuje. Velmi oblíbené jsou školní výlety či adaptační 

pobyty pro žáky základních a středních škol, jejichž návštěvnost výrazně vzrostla. Pokles 

lze zaznamenat u firemních teambuildingů či rodinných dnů, ale i tyto akce jsou možné 

organizovat. 

Příběh těžby uhlí, permoníků a naučně sportovní areál, který je postavený na opakované 

návštěvnosti se stal velmi vyhledávaným turistickým cílem (viz návštěvnost). Příběh je 

postavený na šesti oslavanských permonech, tzn., že zákazník může přijít celkem šest-

krát a vždy bude plnit jiné úkoly a dostane odlišnou odměnu. Pro většinu návštěvníků 

(především z Jihomoravského kraje) se hra stává sběratelskou sérií a vrací se opakovaně 

zpět. 
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Inovace v podobě Duhového světa by měla přivést další návštěvníky, a to především 

z doposud méně frekventovaného segmentu. Tímto segmentem jsou rodiny s dětmi od 2 

do 6 let, protože pro tyto malinké děti předškolního věku, nebylo možné zvolit 

interaktivní program. Ten se totiž týkal až starších dětí od 6 let. Mimo jiné dojde ke 

zvětšení plochy, na které se Permonium rozkládá a docílí se tím větší rozprostřenosti 

zákazníků v areálu. 

3.9.3 Analýza konkurence (Competitors) 

V okolí jsou konkurenční subjekty, ale žádný z nich neprodává stejný produkt. 

Jsou to zábavní parky, které se dají navštívit jednorázově a při opakované návštěvě je to 

zkrátka vždy stejné. Permonium přináší svým zákazníkům odlišný a jedinečný produkt 

založený na sběratelské edici šestice oslavanských permonů. Mezi největší konkurenty 

blízkého okolí, zejména subjekty sídlící v Brně, patří například: 

 

Wikyland – zábavní park pro děti se 

spoustou prolézaček, dětských 

koutků a obrovských ploch, kde si 

děti navzájem hrají – jednorázové 

návštěvy.  

 

 

Jungle Park – sportovně-rekreační areál pro širokou veřejnost, děti i dospělí si mohou 

zvolit trasu lanového centra, 

kterou chtějí absolvovat nebo 

si zaskákat na trampolínách – 

jen lanové centrum. 

 

 

Obr.  10 Logo Wikyland 

Zdroj: (Wikyland, 2018) 

 

Obr.  11 Logo Jungle Park 

Zdroj: (Junglepark, 2018) 
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VIDA! Science centrum – zábavní vědecký 

park, který má stálou interaktivní expozici 

v Brně, vědecké experimenty jsou členěny do 

oblastí Planety, Civilizace, Mikrosvěta a Člověka. 

 

 

 

TOBOGA Bongo Brno – zábavní park se 

spoustou atrakcí, každá atrakce představuje 

světadíl nebo zemi, hřiště, trampolíny – 

jednorázové návštěvy. 

BRuNO family park – zábavní park s venkovní i 

vnitřní částí, spoustu prolézaček, trampolín, bazén 

z kuliček či herní koutky – jednorázové návštěvy.  

 

 

 

 

Konkurence se nachází především v Brně, všechny výše zmíněného zábavní parky nebo 

lanová centra jsou v Brně. Jak jsem ale uvedl, většinou se jedná o zábavní parky 

s prolézačkami, trampolínami a hlavně volným prostorem, kde mohou děti pobíhat a hrát 

si. Jedná se tedy spíše o jednorázové návštěvy a nikoliv opakované cílené návštěvy. Na 

druhou stranu výhoda těchto zábavních parku je v tom, že jsou v provozu i v zimě, 

protože jsou zastřešené. Naopak Permonium je výhradně sezonní záležitostí. 

 

Obr.  12 Logo VIDA! Centrum 

Zdroj: (Vida, 2018) 

 

Obr.  13 Logo TOBOGA Bongo Brno 

Zdroj: (Bongo, 2018) 

 

Obr.  14 Logo BRuNO Family park 

Zdroj: (Brunofamilypark, 2018) 

 



48 

3.9.4 Analýza osob a firem (Colaborants) 

Zábavní park Permonium je součástí Strojírny Oslavany, spol. s r. o., která se 

zabývá výrobou tlumičů do kolejových vozidel a má spoustu klientů. Vzhledem k tomu, 

že je to jedna ze dvou strojírenských společností v blízkém okolí, tak mnoho sponzorů a 

partnerů se podílelo na rekonstrukci těžní věže KUKLA a zprovoznění Permonia. Tito 

partneři a odběratelé jsou již osloveni ohledně poskytnutí sponzorských darů na projekt 

Duhový svět. Mimo jiné Permonium vzájemně podporuje ostravskou ZOO, Technické 

muzeum v Brně, VIDA! Science centrum nebo Autodopravu Buček. 

3.10 Analýza SWOT 

Součástí analýzy problému a současné situace je popsání SWOT analýzy silných a 

slabých stránek podniku a také hrozeb a příležitostí pro podnik. 

3.10.1 Silné a slabé stránky společnosti 

 Jednou ze základních a nejdůležitějších silných stránek Permonia je fakt, že jejím 

vlastníkem je silná privátní společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., která 

produkuje každoroční milionové zisky. Společnost je v dobré finanční situaci a převažuje 

forma financování z vlastních zdrojů viz. doložené účetní výkazy za rok 2016 (přílohy 9-

12 ). Tato společnost disponuje i velkým pozemkem k ní přiléhající a z tohoto důvodu 

Permonium může využít prostory pro rozšíření areálu zábavního parku v roce 2018. 

Obr.  15 Mapa duhového světa 

Zdroj: Hermanová (2018) 
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Permonium vstoupilo na český trh s něčím naprosto odlišným a unikátním. Vneslo do 

zábavního průmyslu zcela nový způsob zábavy. Vytvořilo vlastní jedinečný příběh 

vycházející z pověsti o šesti oslavanských permonech. Tento příběh je velmi 

sofistikovaný. Celek se skládá z koherentně na sebe navazujících dílčích příběhů. Mapuje 

dobu od vzniku uhlí až po její následnou těžbu. Podstatu tohoto příběhu zcela 

jednoznačně vystihuje Těžní věž KUKLA, ve které se od roku 1865 psala historie těžby 

černého uhlí v místním rosicko-oslavanském revíru. Těžní věž byla na podnět jednatelů 

společnosti zapsána na seznam kulturních památek České republiky. 

Vytvořený příběh s kombinací interaktivní hry Magic Permon vytváří zcela unikátní 

produkt, který se na tuzemském trhu nevyskytuje. Interaktivní hra dává možnost navštívit 

tento zábavní park 6krát a vždycky budou plněny zcela odlišné úkoly. V tomto kroku 

spatřuji ohromný potenciál, protože se nejedná o produkt, který člověk vyzkouší/použije 

a tím tento proces končí. Možnost sbírat a porazit celou "partu permoníků" vzbuzuje u 

návštěvníků touhu po kompletaci celé série, a tak se do parku znovu a opakovaně vracejí. 

Lze si také všimnout, že geografická poloha parku je považována také za jednu z 

příjemných předností. Vzhledem k tomu, že se Oslavany nachází cca 30 kilometrů 

jihozápadně od Brna, tak je zde dobrá dostupnost. Z Brna je mimo jiné zajišťována 

linková autobusová doprava přímo k Permoniu, což je velkou výhodou pro rodiny, které 

nemají možnost dopravy osobním automobilem. 

Na druhou stranu se setkáváme i s negativními stránkami. Jednou z negativních 

skutečností je fakt, že Permonium sice může nabídnout svým potenciálním zákazníkům 

ubytování, ale toto ubytování je spíše pro menší skupinku lidí. Proto mohou nastat potíže, 

když dochází ke kolizi více akcí nebo v případě, že se jedná o početnější skupinku.  

Mezi další slabou stránku lze zařadit omezenou kapacitu. Park se rozprostírá na ploše cca 

5.000 m2, a jestliže dochází k souběhu akcí nebo je zvýšená návštěvnost z pohledu 

individuálních návštěvníků, tak dochází ke kumulaci návštěvníků na strategických 

místech, jako jsou například herní terminály nebo provozované gastropointy. 

Určitě bych se zaměřil na výběr marketingovým komunikačních prostředků, 

prostřednictvím kterých lze oslovit potenciální zákazníky. Myslím si, že není dostatečně 

využívaný marketing prostřednictvím tzv. social sites. Sociální sítě jako například 
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Facebook či Instagram jsou komunikační kanály, na kterých člověk v současné době tráví 

hodně svého času a hledá zde právě něco nevšedního, jako může být například jedinečný 

adrenalinový nebo dobrodružný zážitek v Permoniu. Z tohoto důvodu bych volil formu 

krátkých, poutavých a vtipných shotů zveřejňovaných prostřednictvím těchto sociálních 

sítí. 

Tab. 4 Slabé a silné stránky společnosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

Silné stránky Slabé stránky 

podpora a dobrá finanční situace výrobního areálu nedostatečná parkovací místa 

komplexní a velký areál nedostatečný důraz na social sites 

první na trhu omezená kapacita zábavního areálu 

kulturní památka nedostatečné ubytovací zařízení 

geografické umístění  

historický příběh  

smysluplný a unikátní produkt  

opakované navštěvování  

 

3.10.2 Příležitosti a hrozby společnosti 

 V současném dynamickém světě, kdy se dá čím dál hůře predikovat dlouhodobější 

vývoj trhu, se v této návaznosti, mohou velmi rychle měnit aktuální hrozby či příležitosti 

společností. Všeobecně v každém oboru platí, že míra konkurence velmi roste, a tak to 

bude podle mého názoru i na českém zábavním trhu. Aktuální situace v Evropské Unii 

taktéž přispívá k tomu, že lidé budou více poptávat turistické a zážitkové cíle na území 

České republiky. Tímto tedy vzroste i nabídka podobných turistických cílů, jako je 

Permonium. Narůstající teroristické útoky a podobné incidenty vzbuzují v lidech určité 

obavy, a tak tráví své dovolené na území České republiky. Mezi další, velmi výrazné 

hrozby, se řadí počasí. Park je otevřen návštěvníkům především o letních prázdninách a 

výrazné výkyvy počasí mohou návštěvnost parku také velmi ovlivnit. 

Jednou z atrakcí je lanové centrum. Provoz této atrakce ovšem může způsobit velké 

potíže. V případě nešťastné události, nepozornosti návštěvníka či nedostatečné 

předvídavosti personálu, by mohlo způsobit velké potíže. Případná trestná obvinění a 

negativní publicita, by velmi ovlivnily další návštěvnost zábavního areálu. Proto je 

personál školen profesionály, a to, jak po instruktorské, tak i po zdravotnické stránce. 
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Dalšími kritickými místy, která představují hrozby, jsou gastroprovozy. Na těchto 

místech jsou dodržována přísná hygienická pravidla, protože zanedbání jednotlivých 

činností v těchto provozech nemusí způsobit zrovna kladnou publicitu pro společnost. 

Vzhledem k tomu, že společnost disponuje nevyužitými pozemky uvnitř areálu, jak 

uvádím výše, tak jé možné vytvořit nové atrakce a tak zvýšit atraktivitu parku. Na tuto 

skutečnost více navážu ve zpracování projektu "Duhový svět", kdy jeden z těchto prostorů 

bude využit pro zavedení inovačního prvku v podobě vytvoření nového prostředí. 

Prozatím se marketingové strategie společnosti zaměřují na tuzemský trh, protože je park 

otevřen teprve od roku 2012. S postupem času si ovšem doufám tvrdit, že by se společnost 

měla zaměřit i na evropský trh, tedy co se týká do blízkého okolí - Rakousko, Slovensko 

nebo Německo. Permonium občas tito zahraniční občasné navštíví, sice v zanedbatelné 

míře, ale park by na to měl být připraven. 

Mezi příležitosti mohu zařadit i různé projekty dotované MŠMT v rámci školních výletů, 

kdy žáci mohou navštívit v rámci exkurze přímo strojírnu, tak i zábavní areál. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jedinečný zábavní areál, tak vidím určitý potenciál v součinnosti 

například s městem, okresem či krajem, kdy se v Permoniu mohou konat partnerské 

sportovní dny či podobné akce právě pod záštitou Jihomoravského kraje. 

Tab. 5 Příležitosti a hrozby společnosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

Příležitosti Hrozby 

možnost růstu sezónnost - nepřízeň počasí 

technicko - zábavní projekty nárůst konkurence 

spolupráce s Jihomoravským krajem negativní publicita 

 hygiena a bezpečnostní kontroly 

 legislativní obvinění 

 bezpečnostní situace v EU 
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3.11 Shrnutí problému a prognóza 

Na základě provedených analýz lze tvrdit, že zábavní park Permonium má velkou 

perspektivu. Aby tato perspektiva byla ovšem využita, tak je nutné park neustále 

inovovat a přinášet svým zákazníkům něco nového. Proto je nutné využít přilehlé 

prostory k rozšíření zábavního areálu a zvětšení návštěvnické kapacity a produktové 

nabídky. Velmi důležité bude zkvalitnění reklamy prostřednictvím tzv. social sites, 

protože do této doby tento typ reklamy zcela nefungoval. Protože v letošní sezoně  bude 

park rozšířen o inovační prvek, tak budu zdůrazňovat velký význam na marketingovou 

kampaň, která bude mít environmentální podtext. 

Předpokládá se zvýšení firemních tržeb z prodeje alespoň o 10,89% což činí 

v porovnání s minulým obdobím částku 1.000.000 Kč. I když se zdá být nárůst poměrně 

velký, tak za pomoci zvolených reklamních prostředků je splnění plánu reálné. V grafu 

lze vidět tržby z prodeje za předešlá období společně s přepokládaným zvýšením tržeb 

z prodeje o 10,89%. 
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Graf 5 Prognóza tržeb 

Zdroj: (vlastní tvorba) 
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Z grafu návštěvnosti lze vidět celkovou návštěvnost za předešlé roky, včetně prognózy 

na letošní rok. Nárůst oproti předešlému roku činí 15,44% a je to zvýšení o 5.000 

návštěvníků. Aby byl naplněn plán a byly splněny výše stanovené tržby v celkové 

hodnotě 10.174.528 Kč, tak průměrná tržba na osobu činí 272,30 Kč. V této ceně je 

zahrnuto vstupné do zábavního areálu, zakoupení občerstvení v provozovaných 

gastropointech a případný dokup lanových atrakcí či suvenýrů. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V této kapitole podrobně popíšu jednotlivé části marketingového mixu a zaměřím 

se především na propagaci. Rozeberu silné stránky inovačního projektu Duhový svět a 

na základě rozpočtu sestavím časový plán jednotlivých marketingových činností. 

4.1 Rozsah projektu 

Rozšíření zábavního parku Permonium o Duhový svět bude mít environmentální 

přívlastek. V současné době dochází po celém světě k výstavbám domů, obchodních 

center či pozemních komunikací, a tak dochází k přeměně životního prostředí. Podstata 

Duhového světa spočívá o poznání přírody a vytvoření si lásky k ní. Enviromentální park 

plný překvapení, péče o životní prostředí s pohádkovým příběhem bude místem 

radovánek pro ty nejmenší děti ve věku od 2 do 6 let. 

K původní myšlence Permonia, tedy příběhu vzniku a těžby uhlí v okolí, který ztvárňují 

permoníci, přibude druhá část parku, a to Duhový svět, který bude vystihovat příběh 

přírodního prostředí, ve ztvárnění duhové víly Permíny. 

4.2 Marketingové cíle a strategie 

 Vzhledem k nárůstu počtu návštěvníků a tržeb v jednotlivých letech, vyplývá, že 

se společnosti v tomto zábavním průmyslu daří. Proto dojde k zařazení inovačního prvku 

do původního konceptu zábavního parku Permonium o Duhový svět. Celková rozloha 

pozemku, na kterém se bude Duhové svět rozprostírat je cca 2.500 m2. Cílem společnosti 

je využít tento pozemek pro vytvoření zcela nového projektu, který však bude příběhem 

navazovat na Permonium a zároveň bude zaměřen na ochranu životního prostředí. 

Cílem je vytvořit životaschopný projekt, který rozšíří produktové portfolio zábavního 

parku Permonium a dojde k větší roztříštěnosti návštěvníků v parku, takže park bude 

přístupnější a pohodlnější. Na základě zvětšení prostor, zavedení nového produktu na trh 

a cílené reklamy by mělo dojít ke zvýšení návštěvnosti o 5.000 návštěvníků a zvýšení 

tržeb o 1.000.000 Kč. Inovační projekt nese jméno „Duhový svět“ a v rámci bakalářské 

práci sestavím na toto téma marketingový plán. Velkou pozornost budu věnovat 

především vytvoření sestavení marketingového mixu, který se bude opírat především o 

propagaci nového produktu. 
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4.2.1 Duhový svět 

Aby marketingová kampaň naplnila očekávané výsledky, tak vychází z přehledu 

kroků, které jasně definuje a plánuje. Následující kroky upřesním přímo pro inovační 

projekt Duhový svět. 

 Co chceme sdělit? 

Nejprve je nutné upřesnit konkurenční výhodu neboli tzv. USP (unique Selling 

Proposition). USP je slogan: Permonium – zábavní park s příběhem. V letošním roce 

bude ovšem komunikována především nová část parku tedy: 

Duhový svět – zábava pro nejmenší. 

Interaktivní hra Duhová kapka zaměřená na ochranu životního prostředí! 

 

 Komu to chceme sdělit? 

V Permoniu si najdou zábavu všechny věkové kategorie, ovšem produkt Duhový svět 

je zaměřen především na rodiny s dětmi (cca 25 – 40 let). Kampaň bude zaměřena 

primárně na rodiče a obrázky budou ztvárněny jako pohádkové postavy, aby se líbili jak 

dětem, tak i rodičům. 

Hlavním cílem je poskytnout zákazníkům únik ze stereotypu a pobyt v přírodě spojený 

se zábavou a spoustou zážitků pro děti. Rozlehlá krajina a přírodní prostředí v úzkém 

spojení se zábavou, může být příjemným místem pro strávení celodenního výletu. 

 

 Kdy to chceme sdělit? 

Časový úsek komunikace, který je nastaven podle sezónnosti produktu, což znamená 

spuštění kampaně s dostatečným předstihem před sezonou a během sezony v ní 

pokračovat. Park bude otevřen od konce dubna, takže reklamní kampaň bude spuštěna 

měsíc před, tedy týden před začátkem dubna, aby měli potencionální zákazníci dostatek 

času si všimnout, že se připravuje něco zcela nového. 
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 Čeho chceme dosáhnout? Jaký je cíl? 

Cíle, kterých lze dosáhnout jsou definovány ve dvou skupinách. Kvalitativním cílem 

je upozornit návštěvníky na problematiku environmentálního prostředí, a tak změnit 

jejich vnímání a ovlivnit jejich chování k přírodě a nechápat Duhový svět „jen jako hru“, 

ale uvědomit si stávající situaci související právě s environmentálním prostředím. 

Druhým cílem jsou cíle kvantitativní. Výstavba nového areálu a zvětšení parku by měla 

zvýšit návštěvnost o 5.000 návštěvníků a tržby o 1.000.000 Kč za rok 2018. 

 

 Jaký je rozpočet? 

V loňském roce byl splněn plán a to jak výší tržeb, tak i počtem návštěvníků v parku. 

Rozpočet na marketing byl v loňském roce využitý na částku necelých 500.000 Kč. 

Vzhledem k inovaci a propagaci zcela nového produktu je rozpočet na letošní rok 

navýšen na částku 750.000 Kč na marketing. Tyto prostředky budou využity jednak 

v tradičních promo akcích jako je „Strach v Permoniu“, „Permon cup“, „Tma 

v Permoniu“ tak i na reklamu v tisku (zaměřený na ženy, děti a cestování po ČR), polepy 

tramvají v Brně, rozmístění billboardové kampaně u frekventovaných pozemních 

komunikací nebo elektronická, TV a rádiová reklama (Facebook, Instagram, portály, 

rádio Krokodýl). 

4.3 Marketingový mix 

 V roce 2018 čeká návštěvníky zábavního parku Permonium zcela nový produkt. 

Produkt skrytý pod názvem Duhový svět. V rámci této bakalářské práce sestavím 

marketingový plán, ve kterém se zaměřím především na podrobný popis produktu jako 

takového a využití komunikačních prostředků, a to zejména z oblasti sociálních sítí a 

moderní reklamy, které nejsou de facto v rámci reklamy Permonia využívány. 

4.3.1 Produkt - Duhový svět  

Hlavní postavou celého produktu je duhová víla Permína. Postava Permíny 

ztvárňuje sedmého permoníka, kterého zbylých šest permoníků vyhnalo z důlních šachet 

na zemský povrch, protože se choval jinak než ostatní permoníci. Permoníci jsou zákeřní 

a dělají samé naschvály, kdežto duhová víla Permína je hodná a dobrosrdečná a vládne 

celé přírodě. Je vlastně takovým čarodějem, který dokáže přeměnit vodu na různá 
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skupenství a také ji pestrobarevně vykreslit na oblohu. Nejraději má rozlehlé prostory, 

kde může vytvořit různá jezírka, jeskyně a vysadit ty nejrůznější stromy. Ale těchto míst 

opravdu rychle ubývá a místo nich jsou moderní domy, obchodní centra a parkoviště. 

Proto se duhová víla Permína usadila v Permoniu, kde si vše přizpůsobila, tak jak to má 

nejraději. Není náhoda, že se ukrývá v blízkosti bývalého vodojemu. Právě z vodojemu 

pozoruje ty nejmenší kamarády, kteří si za ní přišli hrát. Víla Permína chce těmto 

kamarádům ukázat, jak se k ní mají chovat, aby ji neubližovali. Proto si pro ně přichystala 

Duhovou kapku. Duhová kapka je zábavně pohádková hra pro nejmenší děti ve věku od 

2 do 6 let zaměřená na ochranu životního prostředí (viz. Příloha 7). Děti při pobytu 

v Duhovém světě zapojí vlastní pohyb, sílu a především svoji fantazii při plnění úkolů 

ve hře pro nejmenší – Duhová kapka. Každé dítě, které se zapojí do hry a pokusí se vílu 

Permínu zachránit, tak dostane krásný dárek na památku. 

 

Obr.  156 Duhový svět 

Zdroj: (Hermanová, 2018) 

4.3.2 Cena 

 Zábavní park Permonium bude rozšířen o projekt Duhový svět. Tyto dva produkty 

budou tvořit vzájemně provázaný příběh poukazující z pohledu Permonia na tvrdou práci 

při těžbě uhlí a z pohledu Duhového světa na krásu přírody a vznik světa, na jehož počátku 

byla voda. I když se jedná provázaný příběh, tak návštěvníci budou moci vybrat i pouze 

jednu z těchto variant. 

V případě koupě samostatného produktu PERMONIUM nebo DUHOVÝ SVĚT bude 

vstupné dražší než při kombinaci obou výše zmíněných produktů. Primárním cílem je 



58 

totiž poukázání na propojenosti vzniku světa a těžby černého uhlí na jedné straně a 

aktuální problematiky znečištěného životního prostředí, plasty a odpadky na straně druhé. 

Z tohoto důvodu bude výhodnější zakoupit oba produkty a projít si kompletně celý areál. 

4.3.3 Distribuce 

Tím, že dojde k otevření další části parku, se jednak zvýší návštěvní kapacita, ale 

dojde k rozložení zátěže mezi dvě trasy. Doposud byla jediným produktem interaktivní 

hra. Takže jsme se setkávali s tím, že přicházeli zákazníci, kteří měli malé děti a chtěli 

strávit pouze příjemné odpoledne. Tito zákazníci, toužící po odpočinku, berou děti na 

nejoblíbenější dětské místo, a to zejména v letních měsících, Důlní jezero. Na jezeře si 

děti mnohdy dokážou vyhrát celé odpoledne, protože jízda na voru nebo plavání mezi 

vodotrysky je zábavné samo o sobě. Rodiče těchto dětí využijí tuhle skvělou atrakci 

k tomu, že se posadí na břeh, pozorují své dítě a zkrátka jen načerpávají energii. 

Cílovou skupinou jsou z tohoto důvodu maminky s dětmi do 6 let, které si chtějí užit 

radovánky na čerstvém vzduchu bez jakýchkoliv úkolů. 

4.3.4 Propagace 

 Velmi důležitou roli bude hrát spuštění marketingové kampaně, a to nejen před 

spuštěním nové části zábavního parku, ale také přímo v průběhu sezony, kdy bude park 

otevřen veřejnosti. 

Pro tento projekt jsou cílovou skupinou rodiny s dětmi do 6 let. Pro tuto cílovou skupinu 

je nutné zvolit vhodný typ marketingových nástrojů, aby došlo k oslovení požadované 

cílové skupiny. 

V současné době považuji jako naprosto nutný marketing prostřednictvím sociálních sítí. 

Nastavený trend je zcela zřetelný, lidé tráví na sociálních sítích mnoho svého času. 

Moderní technologie a připojení k internetu na drtivé většině míst dovoluje uživatelům 

těchto sociálních sítí brouzdat po „hlavní stránce“ naprosto kdykoliv. Facebook nebo 

Instagram jsou podle mého názoru prostředky, které mají jednak obrovský dosah a 

potenciál. Myslím si, že zavedení těchto marketingových prostředků může oslovit větší 

množství potencionálních zákazníků. Mimo jiné zvolím i billboardovou kampaň, která je 

také velmi rozšířeným komunikačním prostředkem. 
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 Brand #PERMONIUM na Instagramu 

 Když do vyhledávání na Instagramu zadáme #PERMONIUM, tak lze vidět 

všechny fotky, které byly s tímto hashtagem pořízeny. Pořízené fotky tvoří virtuální 

příběh Permonia na tomto typu sociální sítě a lze si je tedy kdykoliv prohlédnout. 

Dlouhodobý odkaz pod tímto hashtagem utváří pomyslnou atraktivnost pro sledující 

uživatele. Jestliže pod tímto hashtagem je k dnešnímu dni (6. 5. 2018) 194 označení, tak 

lze s jistotou tvrdit, že je to za 6 let provozu velmi málo k poměru počtu skutečných 

návštěvníků, kteří zábavní park Permonium již navštívili. 

 Live Instagram stories 

 Živá vysílání prostřednictvím aplikace Instagram jsou velmi populární. Lidé 

pomocí těchto online vysílání ukazují, co momentálně dělají nebo jaký nevšední zážitek 

se chystají zažít. Toto online vysílání se dá využít například jako informace pro 

zákazníky, jaké se daný den připravují akce, připravenost a dobrá nálada personálu v 

parku, aktuální situace tedy návštěvnost či počasí. Tyto videa se mohou pojmout legrační 

formou a online vysílání, tak může oslovit sledující, kteří momentálně hledají inspiraci k 

výletu. 

 Soutěže na Facebooku 

 Sociální síť Facebook si dovolím nazvat "starším bratrem" Instagramu. 

Prostřednictvím Facebooku lze oslovit přesně ty lidi, na které je kampaň zacílena. 

Spojením cookies a placených reklam na Facebooku se příspěvek dokáže zobrazit 

člověku, který tento druh zábavy aktivně vyhledává. Fanpage Permonia má k dnešnímu 

dni (6. 5. 2017) 3.958 označení jako "To se mi líbí", což je podstatně lepší v porovnáním 

s Instagramem. Vedení této stránky je ale spíše informativní cedulí pro návštěvníky. 

Naprosto jasně zde chybí soutěže o zvýhodněné vstupy do parku nebo lanového centra. 

Proč využít tyto způsoby? 

 Důvod, proč jsem zmínil nedostatky v tomhle směru je zřejmý. Nečinností na 

těchto sociálních sítích se Permonium okrádá o spoustu návštěvníků. Téma inovačního 

projektu Duhový svět je zamířeno na maminky s dětmi do cca 6 let. Maminky na mateřské 

nebo využívají tyto sociální sítě především jako inspiraci a vyhledávání kuriózních či 

unikátních míst, výstav a událostí, kam vzít svoje nejmenší ratolesti na výlet. Zvýšením 
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počtu příspěvků, počtu soutěží o zvýhodněné vstupné do parku nebo na atrakce dojde ke 

zvýšení počtu sdílení a označování právě pod výše zmíněným hashtagem, což povede ke 

zvýšení atraktivnosti Permonia.  

Permonium je úžasný a jedinečný turistický cíl a jeho atraktivnost stupňují zpětné recenze 

od spokojených zákazníků a tou jsou v dnešním světě fotografie. Fotografické snímky 

v současné době dokážou totiž vytvořit z průměrného místa atraktivní a žádaný turistický 

cíl. 

4.3.5 Propagace - "Postuj a užívej" 

 V současné době pojem "sleva" nebo "výhra" funguje velmi dobře a lidé jsou 

ochotni udělat takřka cokoliv, aby právě oni mohli být ti vítězové. Jestliže se bude 

organizovat soutěž, tak o tom musí být návštěvníci informování, a to aktivně - 

prostřednictvím facebookových příspěvků, vystihující pravidla hry a následné odměny, 

ale i pasivně - bannery v parku. Pro příklad jsou popsány dvě varianty s využitím 

sociálních sítí. Soutěž lze nazvat hromadně "Postuj a užívej" aneb vyhraj tu svoji cenu. 

 #PermonAdrenalin 

 Zábavní park Permonium nabízí svým návštěvníků dávku adrenalinového 

potěšení. Návštěvníci mohou vyzkoušet jednu ze tří variant - sjezd lanovkou, lanové 

centrum nebo industriální stezka. První soutěž se tedy vztahuje k současnému příběhu 

Permonia a je tedy cílena především na sportovně aktivní typy návštěvníků. Podstatou 

této soutěže bude před nebo po absolvování zvolené trasy zveřejnit fotografii na 

Instagram s hashtagem #PermonAdrenalin a označit Permonium. Na konci školních 

prázdnin budou vyhlášeny dvě ceny. Cena uživatelů Instagramu a cena Permonium 

Teamu. Fotografie s označením #PermonAdrenalin, která bude mít nejvíce označení, jako 

"To se mi líbí" je jedním výhercem. Druhého jedinečného, specifického a nejvíc sexy 

vítěze vyhlásí Permonium Team. Tito dva výherci dostanou možnost zažít adrenalin na 

té nejvyšší úrovni, a to v podobě "tripple packu" tedy volnému vstupu na všechny tři 

atrakce během jednoho dne. 

 #DuhovePermonium 

 Inovační projekt Duhový svět bude hlavním tématem sezony 2018 a bude k němu 

upírána velká pozornost. Zcela nové prostory, příběh vzniku vody a ústřední postava v 
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podobě Permíny - matky všech permonů. To je tahák další sezony! Cílem této akce bude 

co nejrychleji dát prostřednictvím sociálních sítí informaci v podobě fotek široké 

veřejnosti a zvýšit tak zájem o navštívení tohoto místa. Cílovou skupinou jsou rodiny 

nebo maminky s dětmi do cca 6 let. Jestliže rodiče vyfotí svoje ratolesti, když si budou 

hrát s vodou na kterémkoliv z několika stanovišť a označí na fotce Permonium s 

konkrétním označením #DuhovePermonium, tak mohou na v polovině školních prázdnin, 

tedy na konci července vyhrát jedinečnou odměnu. Fotka s nejvíce označeními, jako "To 

se mi líbí" bude odměna poukazem na uskutečnění vlastního dětského dne pro 5 

kamarádů v prostorách Duhového světa úplně zdarma. Ke každému dítěti je doprovod v 

podobě jednoho dospělého také zdarma. 

4.4 Rozpočet 

Při sestavování rozpočtu jsem vycházel z informací poskytnutých ze společnosti. 

Tedy, v loňském roce bylo na marketing využito  500.000 Kč a v letošním roce, vzhledem 

k otevření nové části parku, byl rozpočet navýšen na 700.000 Kč. 

Nejdůležitější je koncept pevně uchopit a ztvárnit ho v grafické podobě, aby bylo možné 

zamluvit plochy na Billboardy, připravit grafiku k výrobě těchto billboardů a přizpůsobit 

vzhled webových stránek. Za grafické ztvárnění grafiky na bannery a billboardy bylo 

zaplaceno společnosti Aetna 50.000 Kč. Zbylé navrhované výdaje jsou zobrazeny 

v tabulce Marketingového rozpočtu (viz. Tab. 6) a jsou podloženy konkrétními ukázkami 

kalkulace v přílohách. Pro lepší představu je grafický vzhled billboardů vidět na obrázku 

17. 

Prostřednictvím společnosti BigMedia.cz jsem vybral Billboardy, které budou z hlediska 

atraktivnosti nejlepší. Tuto společnost jsem vybral, protože je největší na trhu a má 

nejvíce reklamních ploch, které jsou z hlediska atraktivity velmi zajímavé. Vycházel jsem 

z orientačních cen pro měsíc duben a zvolil jsem celkem 3 billboardy v celkové výši 

191.856 Kč v součtu za 6 měsíců. První billboard je ve směru na Bystrc z kruhového 

objezdu v Troubsku (Příloha 1). Jelikož je to velmi frekventovaná silnice, kterou projíždí 

spoustu návštěvníků cestujících do brněnské ZOO. Myslím si, že tito lidé by mohly být 

billboardem oslovení, protože tráví volný čas na podobných výletech a druh tohoto 

volnočasového vyžití vyhledávají.  Proto si myslím, že je velká šance, že je billboard 

v tomto směru zaujme. Druhý billboard je vedle dálnice D2, konkrétně u nákupního 
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centra Olympie – tedy velmi blízko zábavnímu parku Wikyland, kam jezdí stejná cílová 

skupina, jako do Permonia, a je velká pravděpodobnost, že je billboard rovněž upoutá 

(Příloha 2). Poslední billboard je umístěn v Králově Poli u nákupního centra na 

Cimburkové. Dle mého názoru nejfrekventovanější silnice v Brně, kterou vede hlavní tah 

od Svitav na Olomouc. V tomto směru projede denně více než 17 tisíc vozidel (Příloha 

3). V blízkosti je navíc již zmíněné NC Královo Pole, kam denně míří stovky lidí za 

nákupy, takže si tento billboard mohou zafixovat. Částka za billboardovou kampaň 

nejvíce zatíží rozpočet na marketing, ale bude jeho stěžejní částí. Záměrně nejsou 

zařazeny žádné billboardové plochy u dálnic. Dálnice jsou sice velmi frekventované, ale 

v současné době Ministerstvo dopravy nařídilo likvidaci všech billboardů vedle tohoto 

typu pozemní komunikace. Takže by po zaplacení těchto billboardů mohlo dojít k jejich 

odstranění. 

Další položku v rozpočtu tvoří částka 37.510 Kč za polepení tramvaje, v této částce je 

zahrnutá i příprava a odstranění potisku. Tzv. „tramboard“ bude umístěn na, podle mého 

názoru, dvě nejfrekventovanější tramvajové linky. Jedná se o linku číslo 1 z Bystrce do 

Řečkovic a linku číslo 12 z Technologického parku v Králově Poli do Komárova (letos 

pouze na Zvonařku, z důvodu zemních prací). Tyto linky jsou nejfrekventovanější a jezdí 

centrem města, kde se pohybuje nejvíce lidí – tedy potencionálních zákazníků. 

Velmi důležitým médiem bude i vysílání rádia IMPULS. Toto vysílání využije hned 4 

krát. Při slavnostním otevření Duhového světa, před začátkem prázdnin jako TIP na výlet, 

v červenci jako promo noční hry Tma v Permoniu a na posled při top akci sezony, kterou 

je Strach v Permoniu. 30 – ti vteřinové spoty budou vysílány 1 krát za hodinu a vždy 

v hlavních vysílacích časech, tedy od 6 do 9 hodin dopoledne a od 12 do 15 hodin 

odpoledne. Vysílání bude probíhat vždy dva dny před akcí, ke které se bude vysílaný spot 

stahovat (Příloha 5). 

Velkou roli také přikládám třetímu bodu z marketingového mixu – tedy propagaci. 

Komunikace prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook nebo Instagram je velmi 

důležitá. Proto považuji za nutné, aby Permonium zapojilo tuto marketingovou činnost 

na svůj seznam, protože se bez ní neobejde. V současné době je sociální médium velkou 

inspirací, co se může týkat například výletů. U každého média volím částku 10.000 Kč 

na měsíc, s tím, že tento měsíční rozpočet bude využit a reklama bude zobrazena 
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v maximální míře. Z tohoto důvodu jsem zařadil do rozpočtu i částku 15.164 Kč na 

natočení tří minutové reportáže, kterou zajistíme přes webové stránky www.masek.eu. 

Toto video bude publikováno na sociálních sítích a k jeho rozšíření budou sloužit právě 

placené příspěvky. Komunikace se zákazníkem prostřednictvím těchto médií bude 

probíhat celou hlavní sezonu (květen – srpen) a bude čerpána částka 40.000 Kč za obě 

média. V úzké souvislosti vstupuje do rozpočtu i částka 50.000 Kč za dárkové vstupenky, 

které budou moci návštěvníci vyhrát za sdílené fotografie. 

Poslední položku tvoří DL letáky (Příloha 8), bannery a PR články v novinách nebo na 

turistických portálech. Toto jsou položky, které tvoří zdaleka nejmenší položky, ale 

budou umístěny na pokladnách nebo v konkurenčních partnerských prostorách. Všechny 

ceny v rozpočtu jsou uváděny včetně 21% DPH. 

 

Obr.  17 Billboard - Duhový svět 

Zdroj: (Hermanová, 2018) 
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Tab. 6 Marketingový rozpočet 

Zdroj: (vlastní tvorba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ceny jsou uváděny včetně 21% DPH 

ČINNOST SPECIFIKACE OBDOBÍ SUMA v KČ UKÁZKA 

výroby grafiky "Duhový svět" březen 50 000 Kč  

Billboard Stará Dálnice červen + červenec 55 684 Kč příloha 1 

Billboard NC Olympia květen + červen 52 828 Kč příloha 2 

Billboard NC Královo Pole květen + červen 83 344 Kč příloha 3 

polep tramvaje tramvaj 1 (Bystrc - Řečkovice) duben - srpen 43 560 Kč příloha 4 

polep tramvaje tramvaj 12 (Komárov - 

Technologický park) 

duben - srpen 43 560 Kč příloha 4 

spot v rádiu IMPULS 1. Slavnostní otevření * duben 30 850 Kč příloha 5 

 2. TIP na výlet * přelom června 30 850 Kč příloha 5 

 3. Tma v Permoniu * červenec 30 850 Kč příloha 5 

 4. Strach v Permoniu * srpen 30 850 Kč příloha 5 

video reportáž natáčení 5 hodin (3 minuty výstup) květen 15 164 Kč  

Facebook placená reklama (rozpočet 

5000/měsíc) 

květen - srpen 40 000 Kč  

Instagram placená reklama (rozpočet 

5000/měsíc) 

květen - srpen 40 000 Kč  

DL letáky 2000 ks březen 1 730 Kč příloha 8 

banner 5 ks (na partnerská místa) březen 3 500 Kč  

PR články na portály, weby či noviny červen - červenec 50 000 Kč  

dárkové vstupenky vstupenky pro výherce FB a Insta 

soutěží 

celá sezona 50 000 Kč  

rezerva variabilní položka  47 230 Kč  

Náklad na marketing   652 770 Kč  

ROZPOČET   700 000 Kč  
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4.5 Časový plán a kontrola 

Pro přehlednější orientaci jsem vytvořil tabulku se seznamem činností, které musí 

být splněny. V prostředním sloupci jsou modře vyšrafovány měsíce, v kterých se daná 

činnost musí vyřešit. V posledním třetím sloupci je zapsaná konkrétní osoba, která 

zodpovídá za splnění jednotlivých činností ve stanoveném termínu. 

Na základě schváleného rozpočtu ředitelem společnosti jsem sestavil konkrétní časový 

plán. Nejdříve bude ve spolupráci s externí společností vytvořena celková grafika pro 

produkt Duhový svět a na základě této grafiky budou rozjednány akce s billboardovou 

kampaní, polepy tramvají ve městě Brně a výroba propagačních materiálů, jimiž jsou DL 

letáky a bannery. Tyto činnosti musí být jednoznačně splněny před zahájením provozu, 

proto nejpozději do konce dubna. 

Další body v plánu jsou spíše obchodního charakteru a rozběhnout se až během provozu. 

Jedná se například o reklamu v rádiu IMPULS, která bude vždy ve stanovených měsících 

(květen, červen, červenec a srpen) před plánovanou akcí. Rozpočet na dárkové vstupenky 

pro výherce jednotlivých soutěží a pro zvláštní příležitosti si řídí sám obchodník a to 

během sezony. V rozpočtu je 23.395 Kč rezerva, kterou lze během sezony využít pro 

nahodilé skutečnosti vyplývající z provozu. 

Tab. 1 Harmonogram činností 

Zdroj: (vlastní tvorba) 

Úkol Měsíc Odpovědný pracovník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Grafika             Externí firma 

Billboardy             Marketér 

Tramvaje             Marketér 

Impuls             Marketér 

Sezónní akce             Obchodník 

Facebook + 

Instagram 

            Marketér 

DL + banner             Externí firma 

PR články             Obchodník 

Dárkové vstupenky             Obchodník 

Rozpočet             Ředitel 
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Závěr 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybral vytvoření marketingového plánu 

pro zábavní park Permonium. Na základě informací ze společnosti (návštěvnost a tržby za 

předešlá období) a osobních zkušeností v provozu zábavního parku, jsem se snažil koncept 

marketingového plánu pro společnost reálně zpracovat. 

Po prostudování odborných literárních zdrojů a jejich zpracování v první části bakalářské 

práce, jsem vyvodil konkrétní východiska při realizaci marketingového plánu pro zábavní 

park Permonium v Oslavanech. Pro zábavní park jsem sestavil konkrétní marketingový 

plán, který zahrnuje popis tzv. 4P. Definoval jsem zejména propagaci a popis produktu 

Duhový svět. Na tomto inovačním projektu jsem ve společnosti spolupracoval i jako 

externí pracovník. 

Na základě rozpočtu na marketing jsem definoval jednotlivé položky v celkovém rozpočtu. 

Tyto částky jsem odůvodnil v přílohách, takže jsou všechny částky reálně podložené. Na 

základě provedených analýz lze konstatovat, že konkurence je nejčastěji v Brně, ale 

nenabízí totožný produkt. 

Hlavní myšlenkou inovačního projektu je poukázat na problematiku životního prostředí a 

vytvořit unikátní projekt, který může svými charakteristickými znaky oslovit nejen 

potencionální zákazníky, ale také sponzory, společnosti a širokou veřejnost. 

Vzhledem ke zvětšení prostor Permonia o Duhový svět, tak dojde k větší roztříštěnosti 

zákazníků, tudíž dojde k vytvoření komfortnějšího prostředí pro zákazníky. Společnost 

staví sestavení cenové politiky na vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka a nehodlá 

dramaticky zvyšovat vstupné. Dojde ke zjednodušení placení vstupného a výhodné bude 

pro zákazníka zakoupení obou produktů zároveň. Společnost si chce tímto inovativním 

krokem zajistit zájem široké veřejnosti a tento produkt a vytvořit tak místo vhodné pro 

odpočinek v přírodním prostředí, místo kde si děti budou rády celý den hrát na čerstvém 

vzduchu a především zvýšit povědomí o zábavním parku vůbec, aby došlo v příštích letech 

ke zvýšenému zájmu ze stran turistů a toto místo se tak stalo ještě vyhledávanějším 

turistickým cílem, než je doposud. 
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