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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou nabízených služeb a produktů ubytovacího a 

rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Na základě získaných poznatků o firmě a za 

pomoci průzkumu dotazníkového šetření vyplněného klienty firmy jsou navržena 

opatření přispívající k vyšší spokojenosti a loajalitě návštěvníků. Tyto návrhy rovněž 

slouží k oslovení nových klientů. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the analysis of services and products offered by the 

accomodation and recreation centre Heroltická s.r.o. Based on the gathered data about the 

company and conducted quetionnaire among the company´s employees, the measures are 

suggested in order to increase customer satisfaction and loyalty. These measures also 

signify a way to approch new clients. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrh změn marketingového mixu vybrané 

společnosti. Návrh těchto změn má vést především k rostoucí spokojenosti návštěvníků 

ubytovacího a rekreačního komplexu Heroltická s.r.o. sídlícího na rozhraní Orlických hor 

a Králického Sněžníku na trhu. Tato společnost byla mnou zvolena díky relativně 

blízkému vztahu s vedením společnosti a také díky mé angažovanosti v této firmě 

(brigádní práce).  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje vymezení problémů, se 

kterými se firma potýká, dále jsou stanoveny cíle a metody práce. 

Teoretická východiska práce, kde jsou objasněny základní pojmy v souvislosti se 

zvoleným tématem, jsou obsahem druhé části. Jsou zde rozebírány pojmy týkající se 

konkurence, marketingu a zejména marketingového mixu. 

Analýza současného stavu podniku tvoří třetí část bakalářské práce. Do této analýzy 

spadá představení společnosti, poté je velká část věnována popsání marketingového mixu 

podniku a jeho komunikačním nástrojům. Společnost byla rozebrána i za pomoci využití 

jednotlivých analýz. V neposlední řadě je zde zanalyzován průzkum dotazníkového 

šetření pro zjištění spokojenosti klientů. Na základě zjištěných odpovědí jsou poté 

vypracovány návrhy na zlepšení v další části práce. 

Navrhnutá nápravná opatření se odvíjí od zjištěných nedostatků, které byly odhaleny 

především dotazníkovým šetřením, dále také za pomoci rozhovoru s klienty a 

zaměstnanci objektu. To vše je součástí čtvrté, a tedy poslední části práce. Všechny 

návrhy by měly sloužit nejen k odstranění těchto nedokonalostí, ale také k rostoucí 

spokojenosti hostů.  
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1. Vymezení problémů, cíle a metody práce 

1.1. Vymezení problému 

Podnik neměl nikdy v minulosti žádnou výraznou zpětnou vazbu od svých návštěvníků. 

Avšak nyní především prostřednictvím navrácených dotazníků tohoto kroku dosáhne, 

bude zjištěna nejen jejich spokojenost s rekreačním střediskem a s jejich službami, ale 

také jejich přání a požadavky. Domnívám se, že zjištěná fakta z analytické části, 

relevantní informace z navrácených dotazníků od hostů Heroltické s.r.o a hlavně 

navrhnutá opatření přispějí k navýšení spokojenosti zákazníků a vyšší 

konkurenceschopnosti podniku. 

Z dat od vedení podniku také vyplývá, že se ubytovací a rekreační středisko pyšní během 

zimní i letní hlavní sezóny relativně vysokou vytížeností areálu. To se ovšem nedá říct 

o jiných měsících, především v posledních třech měsících roku, kde obsazenost zařízení 

je doslova tristní. Jedním z důvodů může být nedostatečně propracovaný marketing. I zde 

mnou navrhnutá opatření by měla přispět k nárustu hostů v těchto slabých měsících.  

1.2. Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnutí změn marketingového mixu rekreačního 

komplexu. Důsledkem realizace návrhu by mělo dojít ke zlepšení/ zkvalitnění/ doplnění 

nabízených služeb, tak aby se navýšila spokojenost zákazníků. 

Jedním z dílčích cílů je také posílení konkurenceschopnosti s využitím posílení 

potenciálu firmy (potenciálem rozumím lepší využití všech možností, kterými firma 

disponuje) a v neposlední řadě zajištění vytíženosti zařízení v ne tak obsazených 

měsících. 

1.3. Metody a postupy řešení 

Teoretické východiska bakalářské práce se opírají o základní informace týkající se 

marketingu, marketingového mixu, konkurence čerpaných z odpovídajících odborných 

publikací a vhodných zdrojů. V analytické části je vysvětlena samotná společnost, včetně 

její historie, organizační struktury a její vytíženosti. Další krokem v této rozsáhlé kapitole 

je poté podrobné zpracování marketingového mixu organizace a jejich komunikačních 
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nástrojů. Součástí analýzy podniku je také vypracování hodnotového řetězce. 

V neposlední řadě byl také podnik podroben detailnímu průzkumu za pomoci 

jednotlivých analýz: Analýza mikroprostředí a makroprostředí, souhrnem analýz za 

pomoci přístupu SWOT, analýzy spokojenosti zákazníků – dotazníkové šetření. 

V závěrečné kapitole jsou poté navrhnuta nápravná opatření pro podnik Heroltická s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



15 

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1. Trh 

Trh, který je brán jako podnikatelský prostor zahrnuje bezprostřední okolí firmy. Do 

tohoto okolí spadají i jiné subjekty, které jsou buď pro naši firmu přínosné anebo nám 

naopak mohou bránit v našem rozvoji. Subjekty, účastníky trhu jsou:  

• Dodavatelé 

• Konkurenti 

• Prostředníci 

• Zákazníci 

• Veřejnost   

(Kozel a kol., 2006) 

2.1.1. Segmentace trhu 

Vzhledem k tomu, že trh je složen z kupujících a každý zákazník má jiné přání, jiné 

postoje k nakupování, jiné potřeby apod., je důležité z pohledu výrobce trh rozdělit na 

menší segmenty místo velkých trhů. Dosáhnout uspokojení celého trhu je totiž prakticky 

nemožné, z tohoto důvodu se prodejci snaží trh takzvaně segmentovat, rozdělit. Úplně 

nejlepší volbou je věnovat se zákazníkovi individuálně, avšak zmíněný přístup je pro 

firmy prakticky nemožný. A proto raději volí střední cestu a vybírají si alespoň menší 

skupinu zákazníků, kteří mají minimálně podobné nároky a požadavky (Kotler, 2007). 

Neexistuje vyloženě jedno hledisko rozdělení, které by bylo správné. Používá se celá řada 

způsobů, jak segmentovat trh. Avšak asi nejpoužívanějším rozdělením je segmentace 

spotřebních trhů (Kotler, 2007). 

A ta zahrnuje kritéria: geografická, demografická, socioekonomická, 

sociopsychologická, etnografická, fyziografická a behaviorální.  

• Geografická – světadíly, národy, regiony, kraje, města, … 

• Demografická – pohlaví, věk, velikost rodiny, … 

• Socioekonomická – příjem rodiny, povolání, vzdělání, … 

• Sociopsychologická – sociální třída, životní styl, … 
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• Etnografická – náboženství, rasa, národnost 

• Fyziografická  

o Kvalitativní charakteristika – zdravotní stav, typ pleti, … 

o Kvantitativní charakteristika – výška, váha, tvar obličeje, … 

• Behaviorální – loajalita, frekvence nákupu, postoj k produktu, … 

(Segmentace trhu, 2007)  

Segment by měl splňovat tato kritéria: velikost, měřitelnost, rozdílnost a homogennost, 

dosažitelnost a akceschopnost (Kaňovská a Schüller, 2015). 

2.2. Konkurence 

Libovolný podniky na trhu mají své konkurenty, kteří nabízejí analogické produkty. 

Konkurencí rozumíme zápasení jednotlivých firem mezi sebou v takzvaném 

konkurenčním prostředí. Pojem konkurence má ovšem mnohem rozsáhlejší vymezení, 

nejedná se pouze o soupeřící se firmy mezi sebou. Ale konkurenci můžeme vnímat 

z pohledu 4 úrovní podle nahraditelnosti produktu: 

• Konkurence možností produktu – produkce několika různých variant jednoho 

výrobku, jedné značky 

• Konkurence jednotlivých značek – mezi sebou si konkurují firmy, které nabízejí 

obdobné produkty  

• Konkurence, kde jednotlivé výrobky můžeme považovat za substituty, ale míra 

uspokojení potřeb spotřebitele je stále stejná 

• Konkurenční produktové třídy, jenž mají zá úkol uspokojit základní potřeby 

zákazníka (koupě produktu  uspokojení potřeb) 

(Kozel a kol., 2006) 

„Konkurence se neodehrává mezi tím, co podniky vyrobí ve svých továrnách, ale mezi 

tím, co k tomu dodají formou obalů, souvisejících služeb, reklamy, poradenství, možností 

financování, způsobů dodávek, uskladnění a dalších věcí, jichž si lidé cení“ (Levitt in 

Kotler, 2003, s. 50). 
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2.3. Konkurenceschopnost 

Jednotné, striktně stanovené vysvětlení pojmu konkurenceschopnost neexistuje. Přístupů 

k této problematice je spousta, každá z publikací má na toto téma trochu jiný pohled. 

Avšak můžeme zjednodušeně říct, že konkurenceschopnost se vyznačuje schopností 

dlouhodobého růstu společnosti, prosazením se v určité oblasti v porovnání se svými 

konkurenty (Slaný a kol., 2009). 

Konkurenceschopnost de facto tvoří podstatu samotné konkurence. Na 

konkurenceschopnost zároveň nahlížíme jako na jednu z forem podnikatelského 

potenciálu. V této oblasti se tato problematika vyznačuje: 

Všeobecnými charakteristikami  

Zde se bavíme o potenciálu jako o rozdílu mezi tím, čím se aktuálně vyznačuje třeba 

konkrétně trh, respektive co na tom trhu momentálně je, a tím co tam může nebo musí 

být (např. legislativa). Jedná se tedy o možnou, hrozící změnu, na kterou musí reagovat 

konkurence, což vytváří pro podnik zároveň určitou příležitost v podobě navrácení 

původního potenciálu firmy, popřípadě vzniku nového. 

Speciální charakteristikou 

Jedná se o externí, vnější potenciál, který má vliv na danou společnost. Buď může jeho 

podnikatelskou činnost omezovat nebo vytvářet nové příležitosti k zesílení potenciálu 

organizace 

Důležitou součástí konkurenceschopnosti je zkoumání vztahu mezi produktem a 

potenciálem vytvoření produktu (Mikoláš, 2005). 

2.4. Analýza konkurence 

Cílem analýzy je dostatečně zanalyzovat okolní konkurenty, získat o nich detailní přehled 

a zjistit o nich veškeré potřebné informace. Na základě analýzy konkurence si následně 

plánují svou konkurenční strategii.  

Aby se podniku podařilo úspěšně odhalit úseky konkurenčních výhod a nevýhod, měl by 

co nejčastěji udržovat aktuální informace o cenách nejbližší konkurence, o jejich 

výrobcích a typu používaných komunikačních prostředků. Tak aby podnik v téhle oblasti 

nezaostával, ba naopak aby firma byla schopna konkurenci vždy předčít (Kotler, 2007). 

Jak by firma měla postupovat při analýze konkurence nám znázorní následující obrázek. 
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2.4.1. Zjištění konkurenčních podniků 

Identifikovat konkurenci nebývá pro podnik moc složitý úkol. Každý podnik si je totiž 

vědom svých konkurenčních firem, které nabízejí podobné produkty a služby pohybující 

se ve stejné cenové kategorii (konkurence podle produktové kategorie). 

Z rozsáhlejšího hlediska se považují za konkurenty prakticky všichni, kdo nabízí stejný 

výrobek, ale s odlišnou cenou. Ukážeme-li si to na příkladu z praxe, tak všechny 

automobilové značky jsou vzájemnými konkurenty. Výrobci automobilu značky 

Mercedes budou považovat za konkurenci výrobce značky Fiat, i když si jsou vědomi, že 

jejich kvalita nedosahuje takových hodnot jako jejich společnost, ale automobil poskytují 

za nižší cenu.  

Může nastat situace, kdy společnost spatří své konkurenty i v podnicích, které produkují 

výrobky k naplnění stejné služby (Mercedes nevidí konkurenci pouze v automobilech, ale 

také v motocyklech, v nákladních vozech apod.) (Kotler, 2007). 

 Obr.  1: Analýza konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotler, 2007, s. 569) 
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2.4.2. Určení cílů konkurence 

Jakmile si firma jednoznačně identifikuje své hlavní konkurenty, následuje další fáze 

z pohledu cílů konkurence. Určení těchto cílů se opírá o dvě zásadní otázky, které si 

podnik musí položit. 

• Jaké je očekávání konkurentů od trhu? 

• Jaká je příčina jeho chování? 

Firma sice může počítat s tím, že se snaha konkurentů bude ubírat směrem 

k maximalizaci zisku a na základě toho si stanoví svůj další postup. Podstatné je ale 

rozpoznat, zda se zaměřují spíše na krátkodobý či dlouhodobý zisk. Ovšem soustředit se 

pouze na ziskové cíle konkurentů by nemuselo být dostačující, kdokoliv z firem může 

mít vlastní soubor cílů a každý z nich může mít jinou důležitost vzhledem k situaci 

(Kotler, 2007). 

2.4.3. Strategie konkurence 

Strategie podniků bývá často velice podobná a platí pravidlo, že čím více si jsou 

jednotlivé strategie podobné, o to větší jsou konkurenti. Převážně ve všech odvětvích se 

konkurence dělí na sektory, které se zaměřují na různé strategie. Skupina, jež se zajímá o 

sledování stejné nebo minimálně podobné strategie v dané oblasti se nazývá strategická 

skupina. Jestliže by podnik vkročil do některé ze strategických skupin, staly by se 

příslušníci těchto skupin jejími hlavními konkurenty. Z čehož vyplývá, že si musí 

vymyslet takové konkurenční výhody, aby dokázal být v soupeření proti nim úspěšný 

(Kotler, 2007). 

2.4.4. Hodnocení silných a slabých stránek konkurence 

Firmy se snaží získat důležité informace o konkurenčních podnicích (strategii, cíle…) 

jejich podnikaní během jejich historie. Pokoušejí se jednoznačně vymezit silné a slabé 

stránky. Některé informace se jim jen těžko podaří pozjišťovat, a tak se velmi často stává, 

že se o silných a slabých stránkách svých konkurentů dozví prostřednictvím sekundárních 

zdrojů – z doslechu, z osobních zkušeností. V poslední době se stává stále více 

používaným nástrojem benchmarking, kdy záměrem je především zvýšit kvalitu a výkon. 

Benchmarking je typickým prostředkem, který srovnává produkty a procesy firmy 

s konkurencí (Kotler, 2007). 
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2.4.5. Odhad reakce konkurenta 

Téměř každý podnik se vyznačuje vlastní podnikatelskou filozofií, svou vnitřní kulturou 

a vůdčími schopnostmi. Jednání konkurenta na trhu a reakce na určité změny (zlevnění, 

uvedení nového výrobku, změna v reklamě) se ale odvíjí od stanovených cílů, strategií a 

od silných a slabých stránek konkurentů. 

Každá firma reaguje na tyto změny rozdílně. Některé firmy mohou mít pocit, že největší 

hrozbou je snížení cen, a tak na to adekvátně reagují. Naopak rozšíření reklam na ně může 

působit jako prvek, který je v jejich podnikání nemá šanci ohrozit. Z toho vyplývá, ten, 

kdo správně pochopí mentalitu svých/svého konkurenta/ů, ten v tomto konkurenčním boji 

vyhrává (Kotler, 2007). 

2.4.6. Volba konkurence, kterou lze ohrozit a které se vyhnout 

Na základě předešlých dílčích analýz se vedení společnosti rozhoduje, s jakými 

konkurenty se pustí do boje a naopak, kterým konkurentům se pro jistotu vyhne, aby 

s nimi nepřišli do střetu. Zaměření se na slabší konkurenty obnáší menší zdroje a 

krátkodobý čas, nevýhodou jsou nižší zisky. Naopak napadnutím silnější konkurence a 

nalezením jejich zranitelných bodů získá podnik mnohem více a vylepší si své schopnosti. 

Ovšem soupeření se silnou konkurencí přináší svá jistá rizika. Tato rizika se pokouší 

minimalizovat analýza hodnot pro zákazníka, která je užitečnou pomůckou pro firmy. Je 

schopna ukázat, v kterých částech je konkurenční společnost zranitelná (Kotler, 2007). 

2.5. Konkurenční výhoda 

Za konkurenční výhodu považujeme vše, co přináší firmě náskok před svými konkurenty, 

něco, co nabízí pouze ta firma a nikdo jiný. Konkurenční výhoda bývá velmi často 

klíčovým prvkem pro zákazníky. Dost často rozhoduje o tom, zda klient této firmě bude 

věrný, nakoupí zde a nenechá svoji útratu u konkurence (Konkurenční výhoda, 2011). 

„Mít konkurenční výhodu je stejné jako mít střelnou zbraň v souboji, kde ostatní mají 

pouze nože“ (Kotler, 2003, s. 51). 

V současné době je obtížné uspět v podnikatelském prostředí s jednou konkurenční 

výhodou. Větší jistota k získání úspěchu spočívá v nabalování jedné výhody na druhou. 

Za výhody se považují nízké ceny výrobků, zdokonalení výrobku – lepší vlastnosti, jakost 

nebo třeba zrychlení výrobních postupů. Říká se, že marketing je závod, který nemá cíl. 
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Jestliže dojde k situaci, kdy se konkurenční podnik zlepšuje v určité oblasti rychlejším 

tempem, něž naše firma, vede to ke ztrátě výsadního postavení (Kotler, 2003). 

Konkurenční výhodu lze nalézt v různých sektorech – jakost, rychlost, bezpečnost, design 

apod. Jen výjimečně se tato výhoda objevuje pouze v jedné oblastní, většinou se jedná o 

kombinaci minimálně dvou aspektů. Je důležité poznamenat, že se jedná o výhodu 

relativní, nikoli absolutní (Kotler, 2003). 

Rozdělení konkurenčních výhod: 

• Nákladová výhoda – dochází k poklesu ceny díky dosáhnutí menších nákladů, 

zatímco konkurence nabízí cenu za stále konstantní cenu 

• Diferenciační výhoda – uspokojení potřeb zákazníka je vyšší než u 

konkurenčních podniků 

• Marketingová výhoda – podnik se dostává do čela v sektorech prodeje, 

distribuce, značka se vštěpuje do paměti zákazníků prostřednictvím používaných 

marketingových činností (Kozel a kol., 2006) 

2.6. Konkurenční strategie 

Michael Porter tvrdí, že zvolení konkurenční strategie závisí na dvou klíčových otázkách. 

„První je přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti a faktory, které ji určují. 

Druhou ústřední otázkou v konkurenční strategii jsou rozhodující činitelé, určující 

vzájemné konkurenční postavení uvnitř daného odvětví.“ (Porter, 1993, s. 19). 

Na přitažlivost odvětví má vliv právě konkurenční strategie, kdežto bavíme-li se o 

přitažlivosti sebe samotné, tak ta odráží konkurenční faktory. 

Michael Porter rozlišuje tři hlavní strategie vedoucí k docílení konkurenčních výhod: 

• Vůdčí postavení v nízkých nákladech  

• Diferenciace   

• Soustředění pozornosti na náklady a na diferenciaci (Fokus)  

(Porter, 2003) 
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2.6.1. Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Firma je schopna ve výrobě pracovat s nízkými náklady. Zmíněný sektor disponuje 

strukturou, která vytyčuje zdroje daných výhod. Aby výrobce udržel své postavení 

v oblasti nízkých nákladů, má povinnost využít všechny tyto výhody. Jestliže firma získá 

danou pozici, zachová ceny v sektoru poblíž průměru, tak bude v odvětví se svým 

mimořádným výkonem excelovat (Porter, 1993). 

2.6.2. Diferenciace 

Diferenciace je postavena na odlišném přístupu než předešlá strategie. Zde totiž neplatí 

pravidlo, že nejnižší cena znamená hned cestu k úspěchu. Diferenciace napomáhá 

společnosti vytvořit něco, co člověk vnímá jako něco unikátního, jedinečného. 

K uspokojení potřeb zákazníka dochází právě díky odlišnosti, lidé jsou ochotni si za ni 

připlatit – design, zákaznický servis, image apod. Michael Porter společnost varuje, aby 

se nepouštěli do žádného experimentu a nekombinovali oba dva přístupy dohromady. 

Mohla by nastat situace, že by podnik na trhu nevynikal ani v jednom odvětví. Ani by 

neposkytovali v podnikatelském prostředí produkty, služby za nejlevnější cenu a ani by 

se nepyšnili svou odlišností od konkurenčních společností. Strategie diferenciace 

nedovolí firmě přehlížet náklady, ty zde nehrají tak zásadní roli. Není to hlavní strategický 

cíl. Úkolem strategie diferenciace je vytváření konkurenční výhod, tak aby se lidé stali 

loajálními zákazníky a reagovali citlivě na změnu cen produktů (Moderní řízení, 2007). 

2.6.3. Fokus 

Na třetí základní strategii se díváme z užšího pohledu, bavíme se o ni jako o zaměření se 

na konkrétní skupinu odběratelů. Metoda je orientována tak, aby byla užitečná, efektivní 

jen pro daný segment (Porter, 1993). 

Obr.  2: Konkurenční strategie (Zdroj: Ústav práva a právní vědy, 2019) 
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2.7. Hodnotový řetězec 

Aktivity ve firmách (od návrhu, přes výrobu, prodej až po podporu produktu) lze 

znázornit díky hodnotovému řetězci (Porter, 1993). 

Michael Porter byl zastáncem názoru, že hodnotový řetězec je považován za základní 

prostředek vedoucí k vytvoření ještě větší hodnoty pro spotřebitele. Řetězec je celkem 

složen z devíti činností, jenž tvoří hodnotu v konkrétní oblasti a rozčleňují se na další dvě 

oblasti.  Pět z nich spadá pod činnosti primární a čtyři pod činnosti podpůrné (Kotler, 

2007). 

 

Obr.  3: hodnotový řetězec (Zdroj: Slideplayer, 2019) 

Hodnotový řetězec jako celek (marže a hodnototvorné činnosti) znázorňuje celkovou 

hodnotu. Hodnototvorné činnosti jsou rozdílné aktivity, které se ve společnosti provádějí. 

Odečtením všech nákladů od celkové hodnoty získáme takzvanou marži. Vzniklý rozdíl 

je potřebný pro tvorbu hodnototvorných činností (Porter, 1993). 

2.7.1. Primární činnosti 

Primární činnosti jsou řazeny do pěti kategorií, vstup materiálu do podnikání (vstupní 

logistika) zpracování těchto vstupů, výstupní operace (logistika směřující ven), 

představení produktu a následná služba (servis) (Kotler, 2007). 

• Vstupní logistika 

Přehled veškerých aktivit spojené s přijímáním, skladováním a rozdělováním vstupů pro 

daný výstup. 
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• Výrobní operace 

Souhrn aktivit potřebných pro dokončení produktu do očekáváné konečné podoby. 

• Distribuce, výstupní logistika 

Činnosti spojené s odvozem, skladováním a dopravou produktu k cílovému zákazníkovi. 

• Prodej a marketing 

Prodejem a marketingem se rozumí takové činnosti, které jednak zákazníkovi umožní si 

tento výrobek koupit, ale také se snaží „přesvědčit“ spotřebitele o jeho možných 

výhodách. Toho dosahují za pomocí reklam, propagačních akcí a jiných nástrojů. 

• Služby 

Pod kategorii služby spadají aktivity, jako jsou instalace, opravy, servis apod. Jedná se o 

činnosti, které vedou k udržení, popřípadě zvýšení hodnoty zakoupeného výrobku 

(Porter, 1993). 

2.7.2. Podpůrné činnosti 

Podpůrné činnosti taktéž dělíme do několika kategorií, každá z těchto činností se váže 

k primárním činnostem (Kotler, 2007). 

• Obstaravatelská činnost 

Zahrnuje aktivity spojovány s nákupem vstupů (suroviny, zásoby, ale třeba i budovy). 

• Firemní infrastruktura 

Pod infrastrukturu firmy spadají činnosti jako jsou plánování, účetnictví, financování, 

právní oddělení, správní záležitosti a řízení jakosti.  

• Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů se zabývá výběrem zaměstnanců, jejich školením, rozvojem a 

mzdou pracovníka. 

• Technologický rozvoj 

Již z názvu vyplývá, že se jedná o činnosti, jejichž úkolem je zlepšit, zdokonalit výrobek, 

popřípadě výrobní proces.  

(Porter, 1993) 
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2.8. Marketing 

K pojmu marketing nelze jednoznačně přiřadit jednu definici, existuje jich celá řada. Co 

autor, to jiný názor, jiný pohled. Ovšem základní myšlenka vždy zůstává zachována. 

Mnohdy nastane dokonce i situace, kdy definice marketingu je mylně interpretována. 

Marketing je činnost, která je vykonávaná ve vztahu k zákazníkovi, kde primárním cílem 

je snaha dosáhnout uspokojení zákazníka. Toho se snaží docílit za pomoci vyslyšení 

jejich přání a potřeb (Světlík, 2018). 

2.8.1.  Vývoj marketingu 

O rozvíjení marketingové podnikatelské koncepce není pochyb, k vývoji dochází již od 

samotného zrodu. Nejintenzivnější vývoj marketingové podnikatelské koncepce je úzce 

spjat se změnou, konkrétně se vznikem „nové ekonomiky“, a to na rozhrání 20. a 21. 

století (Zamazalová, 2008). 

Tahle situace otevírá nové možnosti a příležitosti: „Marketing má nyní unikátní 

příležitost vést podniky, přesunout se do samotného centra tvorby nových strategií, ještě 

lépe pochopit a zainteresovat zákazníky, nabídnout energii a zaměření svým kolegům a 

změnit svou pozici na motor hodnotové tvorby.“ (Fisk in Zamazalová, 2008, s. 36). 

Díky změnám dochází k obměně strategie marketingu. Dříve marketingová koncepce 

neviděla klíč k úspěchu v maximalizaci hodnoty zákazníka, nýbrž v zaměření se na 

výrobek. Ruku v ruce s touhle změnou se začaly taktéž využívat marketingové nástroje. 

Důležitou roli hrál rovněž internet, kdy docházelo k jeho rozkvětu a také vývoj moderních 

technologií v řízení. To vše se stalo prostředkem k detailnímu poznání a následnému 

získání zákazníka (Zamazalová, 2008). 

Jestliže chce být tedy podnik v dnešní době profitující, nesmí spoléhat pouze na 

rozhodování se na základě intuitivní úrovně. Důležité je pracovat s jednotlivými analýzy, 

aplikované na jednotlivé teorie a být neustále krok před svými konkurenty 

(Kaňovská a Schüller, 2015). 
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2.8.2. Marketing ve službách 

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, 

ale nemusí být spojená s hmotným produktem.“ (Vaštíková, 2008, s. 13). 

Mezi hlavní charakteristiky služeb spadají: 

• Nehmotnost – Službu nemůžeme před koupí nijak fyzicky zhodnotit – nelze ji 

prohlédnout, ani se jí dotknout a jen zřídka ji lze vyzkoušet. 

• Neoddělitelnost – Služba je neoddělitelná od osoby nebo organizace, která 

dodává tu konkrétní službu. Klient je vždy součástí této vzájemné interakce. 

Uvedeme si to na příkladu lékaře a pacienta – lékař nemá šanci ošetřit svého 

pacienta bez jeho přítomnosti; Učitel – studenti: učitel nemůže poskytovat službu 

bez přítomnosti studentů a naopak. 

• Proměnlivost – Vztahuje se hlavně ke kvalitě služeb mezi zákazníky a 

poskytovateli. Kvalita závisí na poskytovateli a rovněž na tom, kdy, kde, jak a 

kým je nabízena. Jen těžko lze provádět kontrolu kvality – např. hotelové služby. 

Ačkoli mohou mít výbornou pověst a tvrdit, že jejich servis je na mnohem lepší 

úrovni, než tomu je u konkurentů, tak na recepci můžeme narazit na osobu milou, 

šikovnou, zatímco o pár kroků vedle může stát úplný opak. 

• Pomíjivost – Nehmotnost služeb není možné skladovat, ani nijak uchovávat. 

Hodnota služby je platná pouze v plánované době uskutečnění. 

• Absence vlastnictví – Na službu nelze požadovat nárok vlastnictví na rozdíl od 

fyzického zboží (Kotler, 2007). 

2.9. Klasifikace služeb, klasifikace procesů ve službách 

O základní členění služeb se postarali dva ekonomové Fott a Hatt. 

Terciální – Pod terciální klasifikaci spadají služby jako restaurace, hotely, 

kadeřnictví, služby pečující o krásu, čistírny, servis domácností apod. 

Kvartérní – Pro kvartérní typ je typické zjednodušování aktivit a jejich 

rozčlenění, což přispívá k tomu, aby práce byla efektivnější a účinnější. Typickými 

zástupci je doprava, komunikace, finance a další. 
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Kvinterní – Nabízené služby v tomhle odvětví mají za úkol vyvolat v zákazníkovi 

pocit pozitivní změny, pocit zlepšení se. Spadá sem zdravotní péče, vzdělávání a rekreace 

(Vaštíková, 2008). 

Dvě z pěti hlavních charakteristik hrají roli v procesu poskytování služeb. Procesy mají 

vliv zejména na neoddělitelnost a pomíjivost (Vaštíková, 2008). 

S procesem poskytování služeb, které jsou s výrobkem spojeny, se zákazník střetne „tváří 

v tvář“ v přímo vymezeném časovém období, a to ve většině případů. Někdy může být 

přímý kontakt vystřídán automaty, např. bankovními. I zde se ovšem operuje se službou, 

zákazník si nejprve založí účet a až následně má možnost využívat těchto služeb. 

Vzhledem k tomu, jak moc je rozsáhlý a pro lidstvo důležitý internet, tak není divu, že i 

ten velmi často nahrazuje službu „tváří v tvář“ (přímý kontakt). Existují 3 typy procesu 

poskytování služeb – masové služby (bankovní, finanční služby...), zakázkové služby 

(montážní služby, oprava, výměna vadných dílů) a profesionální služby (právnické, 

zdravotnické služby…) (Vaštíková, 2008). 

2.10. Marketingový mix 

Soubor nástrojů, které slouží k dosáhnutí uspokojení potřeb zákazníků, k docílení zisku. 

Nástroje plní svoji funkci buď sami o sobě, nebo ve vzájemné závislosti. První zmínka o 

marketingovém mixu pochází z poloviny 20. století. Tento pojem identifikoval N. Borden 

(Cetlová, 2007). 

Základní marketingový mix zahrnuje „4P“: produkt (product), cena (price), místo (place), 

propagace (promotion). 

Od doby, kdy se marketingový mix definoval, narazil na spoustu výhrad:  

• Kosmetické podniky byly zastánci 5P (4P + packaging – obal). Příznivci 

prvotního pojetí definice marketingového mixu ovšem s tímto názorem 

nesouhlasili. Stáli si za svou teorií 4P: obal (packaging) je součástí produktu, 

výrobku (Kotler, 2003). 

• Obchodní ředitelé vznášeli dotaz, proč do 4P nebyly zahrnuty „prodejní síly“ 

(sales force). Na svoji otázku si dokázali sami odpovědět: z důvodu počátečního 

písmene „S“ se „prodejní síly“ nemohly stát součástí koncepce marketingového 



28 

 

mixu. Příznivci původního pojetí vyvedli obchodní ředitele z omylu. Prodejní síly 

spadají pod „propagaci“ (promotion) a jsou tedy součástí 4P (Kotler, 2003). 

• Více než řešeným tématem často bývalo rozšíření koncepce marketingového 

mixu, pro mnohé základní pojetí nebylo dostačující. Manažeři služeb spekulovali 

o možném přidání dalších 3P: personál (personnel), postupy (procedures), fyzické 

charakteristiky (physical evidence). Ostatní zase přišli s návrhem inovace 

prostřednictvím personalizace (Kotler, 2003). 

• I sám pan Philip Kotler si všímal těchto spekulací, týkajících se základní koncepce 

marketingového mixu – přišel s vlastním návrhem. Jeden z návrhů byl oprostit se 

od pojmů s počátečním písmenem „P“ a nahradit je adekvátními pojmy, které 

budou obdobné jako pojmy předešlé, ale nebudou začínat na písmeno „P“, např. 

místo neoznačíme jako place, ale jako umístění. Druhý návrh, jenž vzešel od pana 

Kotlera: 4 P bude doplněno o další 2 pojmy „politika a public relations“ (Kotler, 

2003). 

Vzhledem k tomu, že tradiční marketingový mix byl nedostačující (zejména v oblasti 

služeb), došlo k připojení dalších 3P. 

• Fyzický vzhled, materiálové prostředí (physical evidence) 

• Lidé (people) 

• Procesy (processes) 

(Vaštíková, 2008) 

Kromě koncepcí 4P, 7P se můžeme setkat i s modelem 5P, který tradiční 4P doplňuje o 

další složku „lidé“ (people) (Smith, 2000). 

2.10.1. Produkt (služba) 

Klíčovou složkou úspěšného podnikání je produkt (Kotler, 2004).  

Vymezení produktu je rozsáhlé. Produktem chápeme cokoliv, čím je firma, podnik, 

organizace schopna dosáhnout uspokojení potřeb, popřípadě přání zákazníka. Snaží se 

přizpůsobit požadavkům spotřebitele, ať už se jedná o hmotné či nehmotné potřeby 

(Vaštíková, 2008). 

Důležitým prvkem pro organizace je, aby se nabízené produkty, služby v něčem lišili od 

ostatních a vynikaly na trhu. Cílový zákazník musí být ochoten zaplatit za produkty vyšší 
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cenu, než nabízejí konkurenti a musí být přesvědčen o to, že preferuje ten správný 

výrobek.  

Výrobky lze odlišit několika způsoby. Jedním ze způsobů je přiřadit komoditě výraznou 

image: (Kotler, 2004) 

„Cigarety Marlboro. Většina cigaret nejznámějších značek má velice podobnou chuť. 

Mnozí kuřáci cigaret by v testu naslepo nedokázali určit značku cigarety, kterou kouří. Z 

toho lze usuzovat že diferenciace často existuje jen v mysli zákazníků, nikoli produktu 

jako takovém; potvrzuje to evidentně i skutečnost, že jedna značka, tedy Marlboro, se těší 

30 % celosvětovému tržnímu podílu. Hlavní rozdíl je zřejmě výsledkem dlouhodobé 

reklamní kampaně, která tuto značku ztotožňuje s drsnými kovboji. Tím, že cigaretám 

Marlboro dodala silný a univerzálně oceňovaný image, udělala z nich firma Philip 

Morris nejprodávanější značku světa.“ (Kotler, 2004, s. 116). 

2.10.2. Cena 

Cena je jediným prvkem z mixu, který vytváří pro podnik výnosy. Cena určuje množství 

peněžních prostředků, které zákazník, spotřebitel na trhu za prodávaný výrobek nebo 

službu utratí (Světlík, 2018). 

Dříve cena odehrávala na trhu významnou roli na úkor kvality, zákazníci preferovali 

raději výrobky s nižší cenou, než aby si připlatili za kvalitu (Cetlová, 2007). 

Dnes se zákazník na cenu může dívat z různých hledisek. Vysoká cena ho donutí 

přemýšlet, zda produkt není předražen. Nízká cena může naopak v zákazníkovi vyvolat 

pocit, že se jedná nekvalitní produkt, kterého se chce prodejce „zbavit“. Z tohoto hlediska 

to nemá prodejce vůbec jednoduché (Světlík, 2018). 

2.10.3. Místo (distribuce) 

Místem, popřípadě distribucí rozumíme veškeré činnosti spojené s přemístěním 

vyrobeného produktu na místo, které musí být plně dostupné cílovým zákazníkům (IS 

Mendelu, 2019). 

Totéž se bere v potaz u služeb, kdy jde primárně o to, aby podnik dopravil službu 

k zákazníkům a ulehčil jim přístup k dané službě (Vaštíková, 2008). 

K dopravení produktů, služeb k zákazníkům napomáhají distribuční sítě (kanály), které 

zahrnují 3 skupiny 
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• Výrobci 

• Distributoři 

• Podpůrné organizace 

Firmy mají možnost své výrobky prodat spotřebiteli buď formou přímé cesty, nebo 

prostřednictvím nepřímé cesty (IS Mendelu, 2019). 

Přímá distribuce:  

Přímý kontakt a komunikace se spotřebitelem s možností zpětné vazby a vytvoření si 

dlouhodobé spolupráce se zákazníky (Kotler, 2007). 

Nepřímá distribuce: 

Vstup distribučního mezičlánku (prostředníka) mezi výrobce a spotřebitele. Prodej již 

neobstarává pouze výrobce, ale také prostředník (distributor), který vyhledává nové 

klienty, jenž by měli o produkty zájem. Pomáhá firmě k prosazení se na trhu. Tento krok 

vede k zefektivnění prodeje (Kotler, 2007). 

2.10.4. Propagace (promotion) 

Čtvrtým P je marketingová komunikace, někdy také uváděno jako propagace 

(promotion). Mnozí si vystačí s označením propagace, ovšem tento pojem nezahrnuje 

vše, co by měl. Skutečnost lépe vystihuje pojmenování marketingová komunikace. 

Marketingová komunikace obsahuje všechny komunikační prostředky, sloužící k předání 

informací zákazníkům (komunikace s trhem) a k podpoře prodeje. Dochází k ovlivňování 

potřeb zákazníka. Zahrnuje 5 komunikačních nástrojů, vedoucích k dosažení svých 

marketingových a reklamních cílů. 

• Reklama 

• Public relations 

• Podpora prodeje 

• Přímý marketing 

• Osobní prodej 

(Světlík, 2018) 
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2.11.  Komunikační nástroje 

2.11.1. Reklama 

Reklama je při správném užití nejúčinnějším nástrojem komunikačního mixu. Tento 

nástroj má za úkol efektivně oslovit zákazníka, tak aby na něj reklama zapůsobila a 

zákazník se nad ní pozastavil. Úkolem je „vrýt“ do jeho mysli požadované sdělení o 

firmě, výrobku nebo o službě a ovlivnit jejich kupní chování (Kotler, 2004). 

„Jako placená forma neosobní masové komunikace je reklama uskutečňována 

prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a televize, reklamních tabulí, plakátů, výloh, 

firemních štítů atd.“ (Vaštíková, 2008, s. 138). 

Reklama se snaží nejen o ovlivnění zákazníka (jeho kupního chování), ale také může 

potenciálním spotřebitelům podávat potřebné informace o produktech, o firmě apod. 

Dalším posláním reklamy je dát zákazníkovi najevo výhody a předností výrobku, 

popřípadě služby, tak aby došlo k potvrzení správnosti jeho nákupního rozhodnutí 

(Vaštíková, 2008). 

2.11.2. Public relations 

Public relations, někdy uváděno jako vztahy s veřejností, představuje soubor nástrojů, 

které napomáhají k vyvolání kladných postojů veřejnosti k podniku. Pod další cíle, které 

musí PR plnit, spadají: budování, posilování jména daného subjektu, upevňování důvěry 

podniku a porozumět veřejnosti (Foret, 2008).  

Často se stává, že veřejnost považuje PR a reklamu za totéž. Tyto dva komunikační 

nástroje využívají k zefektivnění prodeje do určité míry stejné prvky. Zásadním rozdílem 

ovšem je, že reklama se tohoto cíle snaží dosáhnout v co nejkratším úseku, zatímco u PR 

jde o dlouhodobý proces (Přikrylová a Jahodová, 2010). 

Na rozdíl od reklamy public relations nepostrádá jeden z nejdůležitějších prvků – 

důvěryhodnost (žádné zkreslování skutečnosti) (Vaštíková, 2008).  

Nástroje PR lze segmentovat podle systému PENCILS. Toto členění se vyznačuje 

zasahováním jednotlivých činností do jiných, je to ovšem bráno jako rozdílný pohled na 

daný segment. 

Členění nástrojů PR podle systému PENCILS: 
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• Publikace (Publications) 

• Akce (Events) 

• Materiály pro novináře (News) 

• Angažovanost v lokální komunitě (Community Involvement Activities) 

• Podniková identita (Identity media) 

• Lobbování (Lobbying aktivity) 

• Společenská odpovědnost (Social Responsibily Activities) 

J. Kneschke nezůstává pouze u tohoto členění, nástroje PR rozděluje také na lokální a 

globální působení. Pod lokální působení spadá fyzické okolí podniku, působení v určité 

oblasti trhu a také vliv jak na zaměstnance, tak na zákazníky. Zatímco globální působení 

má vliv na celý trh (republikový a nadnárodní) a také působí na společnost a vládní 

instituce (Kneschke in Mráček, 2011). 

PR je často uváděno jako jedno z nejvlivnějších a zároveň nejdůležitějších 

komunikačních prostředků, public relations má zároveň vliv i na ostatní nástroje, 

paradoxně samotné PR ovlivnit nelze (Bruhn a Ahlers in Mráček, 2011). 

2.11.3. Podpora prodeje 

Podporou prodeje rozumíme činnosti, které stimulují zákazníka ke koupi produktu, 

služby. Využívaných technik s cílem dosáhnutí podpory prodeje u spotřebitele je celá 

řada: 

• Účast na veletrzích, výstavách, soutěže, kupony, ochutnávky, zvýhodněné ceny, 

prémie… (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

Srovnáme – li reklamu a zmiňovanou podporu prodeje, tak se dnes v komunikačním 

rozpočtu dostává do popředí právě podpora prodeje na úkor reklamy. Důvodem je 

především její samotná nákladnost (Foret, 2008). 

Odlišným faktorem je délka trvání samotného procesu, v případě reklamy se jedná o 

nástroje spíše dlouhodobého charakteru, naopak u podpory prodeje se bavíme o nástrojích 

krátkodobějšího charakteru – působení na okamžité chování spotřebitele. Zákazník slyší 

na jakékoliv akce (např. 1+1), dává mu to impuls k tomu, aby si produkt koupil (Kotler, 

2004). 
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2.11.4. Přímý marketing (Direct marketing) 

Představuje přímou podobu marketingové komunikaci mezi dvěma účastníky: 

prodávající a zákazník. Snaží se za použití komunikačních prostředků (pošty, e-mailové 

komunikace, mobilu, novin, časopisů a dalších nástrojů pro adresnou komunikaci) 

dosáhnout přímého kontaktu s vybranými klienty. Cílem je prodat zboží, službu a 

vytvářet si zároveň loajalitu zákazníků k organizaci. K získání loajality klientů může 

pomoci rovněž spojení přímého marketingu s nástroji podpory prodeje (Vaštíková, 2008). 

2.11.5. Osobní prodej 

Jak již vyplývá z názvu, jedná se o osobní komunikaci s jedním či více zákazníky. 

Prodejci jsou se zákazníky v přímém kontaktu. Tato metoda komunikačních kanálů se 

sice považuje za jednu z nejnákladnějších, ale na druhou stranu je velmi efektivní. 

Prodávající má možnost přizpůsobit se potřebám, požadavkům, představám zákazníka. 

Za další výhodu osobního prodeje se považuje možnost nabízejícího pohotově, 

bezprostředně a účinně reagovat na zpětnou vazbu kupujícího (Světlík, 2018). 

 

Doteď jsme se bavili o využívaných nástrojích, které představovali hodnotu pro prodejce. 

Robert Lauteborn byl zastánce toho názoru, že prvně by se měli odkrýt hodnoty důležité 

pro zákazníky a až následně pracovat s čtyřmi P. Tyto nástroje označujeme jako 4C 

(Kotler, 2003). 

Tab. 1: 4P a 4C (Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotler, 2003) 

4P 4C 

Produkt (Product) 
Potřeby a přání zákazníka (Customer 

value) 

Cena (Price) 
Náklady, vznikající zákazníkovi 

(customer costs) 

Distribuce (Place) Pohodlí (Convenience) 

Propagace (Promotion Komunikace (Commmunication) 
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2.12. Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí definujeme jako veškeré prvky a síly, které působí na chování a 

rozhodování podniku. Vyjma toho mají vliv na úspěšné obchody a vztahy s cílovými 

zákazníky. Tyto vlivy buď lze nebo nelze do určité míry ovlivnit. A proto prostředí 

marketingu dělíme do dvou skupin: 

• Mikroprostředí (ovlivnitelné) 

• Makroprostředí (neovlivnitelné) 

(Zamazalová, 2008) 

2.12.1. Makroprostředí 

Jedná se o vnější (působící zvenku) neustále měnící se a nepředvídatelné síly, které působí 

na činnost podniku – to přináší možné příležitosti a hrozby pro firmu. Vnější faktory nelze 

ani do jisté míry ovlivnit, nezbývá tedy než se jen pružně přizpůsobovat (McCarthy a 

Perreault in Kozel a kolektiv, 2006). 

Faktory makroprostředí lze rozdělit do 6 skupin. Na základě toho se zpracovává analýza 

SLEPT(E): 

• Demografické prostředí 

• Ekonomické prostředí 

• Přírodní prostředí 

• Technologické prostředí 

• Politické prostředí  

• Kulturní prostředí (Kotler, 2007) 

2.12.2. Mikroprostředí 

Zahrnuje blízké subjekty podniku, které ovlivňují možnost společnosti uspokojovat 

potřeby a hodnoty zákazníků. Pod tyto faktory mikroprostředí spadají: společnost, 

dodavatelé, distribuční firmy, zákazníci, konkurence, veřejnost (Kotler, 2007). 
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3. Analýza současného stavu 

V některých z částí z analýzy vycházím z osobních zkušeností, které jsem získal díky 

dlouhodobému působení v podniku. Dále jsem využíval získané informace od 

zaměstnanců, vedení objektu a také jsem pracoval s adekvátními internetovými zdroji. 

3.1. Představení firmy 

Název: Heroltická s.r.o. 

Sídlo: Štíty, Heroltice 82, 78991 

Zápis: 29. 10. 1999 

IČO: 25579801 

DIČ: CZ25579801 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

- hostinská činnost 

(Kurzycz, 2020) 

Web: www.herolticka.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/Penzion-Heroltick%C3%A1-

1433484770122365/ 

E-mail: info@herolticka.cz 

(Nyklová, 2020) 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 

Společníci: Dva společníci:  

Petr Beneš – 100% splacený vklad ve výši 50 000 Kč 

Ing. Petr Bindr - 100% splacený vklad ve výši 50 000 Kč 

(Kurzycz, 2020) 

 

 

http://www.herolticka.cz/
https://www.facebook.com/Penzion-Heroltick%C3%A1-1433484770122365/
https://www.facebook.com/Penzion-Heroltick%C3%A1-1433484770122365/
mailto:info@herolticka.cz
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Uvedení firmy 

Podnik je rekreační a sportovní areál, nacházející se v příjemném prostředí na rozhraní 

Orlických hor a Kralického Sněžníku v malebné vesničce Heroltice, kousek od města 

Štíty v Olomouckém kraji (okres Šumperk).    

Nejedná se o podnik výrobní, nýbrž o podnik poskytující služby. Přesněji řečeno je to 

středisko, nabízející primárně možnost ubytování, ať už přímo v ubytovacím komplexu, 

který zahrnuje dvě budovy, a to: „Na Kovárně“ a „Stará škola“ anebo v chatkách, 

maringotkách, popřípadě je tu možnost vlastního kempování. 

Vyjma celoročního ubytování nabízí Heroltická s.r.o. také možnost relaxace formou 

wellnessu, sportovního vyžití. Středisko je často vyhledáváno za účelem konání dětských 

táborů, sportovních soustředění týmů, škol v přírodě, lyžařských výcviků nebo pořádání 

společenských akcí, firemních akcí, rodinných oslav a podobně (Beneš, 2020). 

 

Obr. 1: Rekreační a ubytovací středisko Heroltická s.r.o. (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Cíle a poslání podniku  

Za hlavní cíl podnik považuje především zaměřovat se na spokojenost svých zákazníků. 

Toho se snaží dosáhnout mnoho faktory. Neustále svůj areál renovují, inovují a snaží se 

svým klientům nabízet co nejlepší podmínky (Beneš, 2020). 

Logo firmy 

V logu podniku hraje hlavní roli bílý domeček, symbolizující místní objekt nabízející 

ubytovací a rekreační služby. V pozadí se rozprostírají dva kopce znázorňující hory. Což 

poukazuje na to, že areál se nachází na rozhraní dvou pohoří: Králického Sněžníku a 
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Orlických hor. V logu nad tímto domečkem je napsán název areálu „Rekreační komplex 

Heroltická s.r.o.“ a pod domečkem je uvedena vesnička „Heroltice u Štítů“, kde podnik 

mohou klient na mapě nalézt. Celé logo firmy je umístěno v oválném tvaru bílé barvy 

(Nyklová, 2020). 

 

Obr. 2: Logo společnosti (Zdroj: Herolticka, 2020) 

3.1.1. Organizační struktura 

Rekreační a ubytovací středisko Heroltická s.r.o. je malá firma s šesti kmenovými 

zaměstnanci, přičemž dva zaměstnanci pracují zároveň na dvou odděleních (dle potřeby) 

– oddělení gastronomie a oddělení čistoty. Při velké vytíženosti firmy jsou součástí 

„týmu“ i vypomáhající osoby, tzv. brigádníci (Bindr, 2020). 

 

 

Obr. 3: Organizační struktura podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle Bindr, 2020) 
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3.1.2. Historie společnosti (vývoj) 

Samotná historie střediska 

Historie areálu, budov, která předchází samotnému založení rekreačního střediska 

Heroltická s.r.o., je opravdu velice bohatá. Část objektu až do roku 1945 nejdříve plnila 

úlohu rodinného domu, druhá část byla určena pro vzdělávací účely. Následně objekt 

sloužil dlouhá léta jako rekreační středisko pro zájmovou činnost dětí-Zábřežský dům 

dětí. Poté získal objekt soukromý majitel, kdy došlo k tzv. privatizaci. 

Samotná společnost funguje na trhu až od konce roku 1999. Ke zlomovému datu pro dva 

společníky z Brna (Petr Beneš a Petr Bindr) došlo 29. 10. 1999, kdy se jim podařilo 

odkoupit areál od soukromého majitele v tehdejším konkurzu. Obsah kupní smlouvy 

zahrnoval okolní pozemky a zejména celé středisko (obě dvě budovy – penzion včetně 

restaurace, hlavní budova, dále chatky, fotbalové hřiště a dvě plochy odpovídající 

rozměrově velikosti tenisovým kurtům) (Beneš, 2020). 

Rozkvět samotného rekreačního střediska 

Rekreační a ubytovací středisko bylo v době převzetí od svých předchozích majitelů 

v zanedbaném až tristním stavu. K prvnímu razantnějšímu kroku se majitelé rozhodli v 

roce 2005, tento krok spočíval v přestavbě objektu. Přestavba zahrnovala základní věci 

týkající se stropních konstrukcí, základních instalačních prvků apod.  Ve stejném roce 

také majitelé rozšířili svůj komplex o lyžařský vlek se svahem 500 m, který do té doby 

fungoval pod jiným majitelem. Ten byl přesvědčen o tom, že tento vlek vzhledem 

k rostoucí konkurenci v okolí již nemá šanci na další pokračování. Po 4 letech provozu 

majitelé rekreačního střediska uznali, že by bylo dobré zvýšit ekonomiku a zlepšit 

komfort lyžařského vleku. Zmíněného kroku dosáhli nainstalováním osvětlení podél celé 

sjezdovky, a tím zahájení večerního lyžování. Ke zvýšení komfortu přispělo rovněž 

zakoupení rolby na úpravu svahu a také vybudování komfortnějšího zázemí pro provoz 

vleku (bufet s přístřeškem na převlečení a zavedení sociálních zařízení). Tyto inovativní 

prvky zvýšily návštěvnost a pozitivně promluvili do tržeb podniku. Od té chvíle mohli 

v době stabilních zim počítat se 60-70 % stálých klientů. 

Do roku 2009 nebyl rekreační komplex příliš konkurenceschopný a obsazenost střediska 

byla sotva třetinová, než tomu je nyní. Zlom přišel v novém desetiletí v roce 2010. Klíč 

k úspěchu našlo vedení v základních pilířích fungování marketingu, v příchodu nových 
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zaměstnanců do firmy a zásadní roli hrála také postupná rekonstrukce areálu. 

Rekonstrukce spočívala v úpravě typu pokojů – snaha o zmenšení velkých pokojů, tím 

zamezit zbytečnému vytápění, vybudování více sociálních zařízení a koupelen. 

Společnost také v rámci modernizace přešla od přímotopů (nehospodárný způsob) 

k tepelným čerpadlům. Majitelé rok, co rok objekt svým obrovským úsilím zvelebovali, 

inovovali. Areál až neuvěřitelným způsobem vzkvétal. Těch kroků, které majitelé učinili, 

byla celá řada. Můžeme si uvést spoustu z nich: rekonstrukce kuchyně, stavba 

venkovního a vnitřního bazénu, vylepšení tenisového kurtu prostřednictvím umělého 

povrchu a instalace umělého osvětlení, přístavba areálu a s tím spojená zavedená recepce 

– u vchodu hlavní budovy, postavení sauny, výstavba hřiště na plážový volejbal, 

vybudování nových pokojů v podkroví hlavní budovy nebo třeba navýšení kapacity 

jídelny (prostřednictvím přístavby), která byla již nedostačující. Jak již bylo řečeno, 

modernizace infrastruktury proběhla každým rokem a probíhá doteď. Důležité je 

poznamenat, že vedení se na budování svého střediska podílí samo bez jediné dotace, 

ačkoli o ně již několikrát žádalo. Veškeré prostředky, především investičního charakteru 

pochází z jiných podnikatelských aktivit jiných společností majitelů. Momentálně hledají 

způsob spolufinancování. Sympatická filosofie Heroltické s.r.o. je založena na využívání 

striktně stávajících objektů, na revitalizace stávajících nebo zanedbaných objektů.  Snaží 

se o produkci zelené energie – razí heslo „nestavit na zelené louce“ (Beneš, 2020). 

Plány do budoucna  

Momentálně jednatelé společnosti plánují do budoucna rozvíjet potenciál rekreačního 

střediska. V plánu je rozšířit ubytovací kapacitu pro dlouhodobé pronájmy a zaměřit se 

více na sportovní vyžití pro klienty. Cíle chtějí dosáhnout opět revitalizací zanedbaného 

objektu, který dřív sloužil jako „kravín“. Tyto prostory majitelé mají již od roku 2013 ve 

svém vlastnictví, objekt byl odkoupen v reakci na skupování pozemků (Beneš, 2020). 

Spolupráce se společností Jednota 

V roce 2010 přijmulo vedení společnosti od firmy Jednota nabídku v podobě pronájmu 

nemovitosti, který se nacházel pouze 100 metrů od penzionu. Tento objekt provozovala 

společnost Jednota za účelem prodeje smíšeného zboží místní populaci. Trend chtěli 

majitelé v obci ponechat, jelikož nikde jinde nebyla možnost zakoupení základních 

potravin. Po krátké spolupráci ovšem zjistili, že tato činnost je pro vedení prodělečná. 

Domluvili se tedy s Jednotou na rozvázání smlouvy. Avšak vedení areálu i nadále chtělo 
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poskytovat místnímu obyvatelstvu možnost zakoupení základních potravin. Díky tomu 

založili v roce 2011 opět obchod se smíšeným zbožím, tentokrát ovšem v prostorách 

hlavní budovy, tím se zbavili nákladů na placení pronájmu. Cílem společnosti nebylo 

zbohatnout na této podnikatelské činnosti, ale vyjít vstříc zákazníkům v obci a zajistit jim 

potřebné suroviny. Po třech letech fungování ovšem muselo vedení společnosti zasáhnout 

a oznámit občanům obce konec i druhého obchodu. A to z toho důvodů, že náklady 

převyšovaly tržby a tato podnikatelská činnost byla prodělečná, a to i navzdory 

každoročního příspěvku 10 000Kč od města Štíty. V rámci zachování dobrých vztahů 

poskytují zaměstnanci občanům alespoň možnost dovozu pečiva a jiných surovin 

z vedlejšího města Štíty do místa areálu a zde se lidé hlásí k odběru (Beneš, 2020). 

3.2. Vytíženost rekreačního střediska 

Následující grafy znázorňují obsazenost jednotlivých budov a chatek každého měsíce 

v jednotlivých letech.  

Kapacita penzionu činí maximálně 14 možných lůžek, kapacita pro hlavní budovu je 46 

lůžek. Chatky, maringotky disponují 48 lůžky. Pro porovnání se současnou situací je 

využit rok 2011, tenkrát ovšem kapacita činila na hlavní budově 43 lůžek, na penzionu 

14 jako nyní a kapacita chatek byla pro 40 osob (Herolticka, 2020). 

Vytíženost penzionu a hlavní budovy je analyzována po dobu celého roku, zatímco 

ubytování v chatkách a maringotkách pouze v letních měsících. Pro znázornění je využit 

sloupcový typ grafu, modrý sloupec znázorňuje maximální počet lůžek, které areál může 

poskytnout a druhý oranžový sloupec ukazuje reálný počet ubytovaných v daný měsíc. 

V závorce každého měsíce je poté v procentech uvedena vytíženost objektu, procenta 

jsou vždy převedena na celá čísla. 

Podnik má také z velké části již dopředu obsazené následující roky. Co se týče roku 2020, 

tak vzhledem k nevyzpytatelné aktuální situaci (šíření koronaviru COVID – 19) není 

zanalyzován celý rok, neboť může dojít k odřeknutí pobytu ze strany zákazníků a 

následnému zkreslení situace (Nyklová, 2020). 

Zanalyzovány jsou tedy pouze první tři měsíce, přičemž poslední měsíc březen je již 

značně zkreslený, neboť v druhé polovině měsíce března byla vládou vydána opatření, 

která zakazovala střediskám nabízet ubytovací služby.  
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Analýza vytíženosti penzionu v letech 2018, 2019 a první tři měsíce v roce 2020: 

 

Graf 1: Obsazenost penzionu 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

 

  

Graf 2: Obsazenost penzionu 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 
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Graf 3: Obsazenost penzionu 2020: leden-březen (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

 

Analýza vytíženosti hlavní budovy v letech 2018, 2019 a první tři měsíce v roce 

2020: 

 

Graf 4: Obsazenost hlavní budovy 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 
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Graf 5: Obsazenost hlavní budovy 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

 

Graf 6: Obsazenost hlavní budovy 2020 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 
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Analýza vytíženosti chatek a maringotek od května do září v letech 2018, 2019:  

 

Graf 7: Obsazenost chatek, maringotek 2018: květen-září (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 

2020) 

 

 

 

Graf 8: Obsazenost chatek, maringotek 2019: květen-září (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 

2020) 
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Pro porovnání je zanalyzován rok 2011 

Rok 2011 byl vybrán z toho důvodu, protože se jedná o jeden z prvních roků, kdy začínalo 

docházet k postupnému rozvoji areálu. 

Již na první pohled lze z grafů vypozorovat ten enormní rozkvět objektu. V roce 2011 

nebyl areál prakticky vůbec vytížený, pouze pár návštěvníků využilo služeb Heroltické. 

Středisko se v současné době stalo mnohem oblíbenější destinací pro klienty, než tomu 

bylo dříve. Což je důsledkem dobré práce managementu společnosti. 

 

 

Graf 9: Obsazenost penzionu 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 
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Graf 10: Obsazenost hlavní budovy 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

 

Graf 11: Obsazenost chatek 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 
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3.3. Marketingový mix 

3.3.1. Produkt 

Rekreační areál Heroltická s.r.o. nabízí produkty v podobě služeb, jako je ubytování, 

gastronomie (stravování), sportovní vyžití, relaxace a regenerace. 

Ubytování 

Středisko nabízí možnost ubytovat se ve dvou budovách „Na Kovárně“ a „Na Škole“, 

anebo v chatkách, popřípadě v maringotkách. V případě zájmu je zde prostor také pro 

vlastní kempování (stany, karavany) (Herolticka, 2020). 

Budova Na Škole 

Jedná se o dvoupatrovou budovu, která nese název „Stará škola“. Tento název má 

připomínat historii budovy. Dříve byl dům navštěvován za účelem vzdělávání se žáků, 

budova původně totiž sloužila jako škola pro děti. Následně byla škola zrušena a děti 

z obce začaly dojíždět do základní školy a školky do čtyř kilometrů vzdálených Štítů a 

z původní školy se začal budovat ubytovací komplex (Beneš, 2020). 

Nyní je zde celkem 15 pokojů s kapacitou 46 lůžek. V přízemí se nachází společné 

sociální zařízení, společná kuchyňka a jídelna pro 50 lidí. Jídelna je rozdělena do dvou 

částí, jedna část je vybavena velkou televizní obrazovkou a slouží zároveň jako 

společenská místnost. Rovněž je to prostor určený pro konání oslav, firemních školení 

apod. Druhá část jídelny je odlehlejší a slouží především pro rodiny s dětmi v době, kdy 

jsou na budově paralelně ubytované také organizované skupiny (škola, sportovní týmy, 

…). V této části mají tedy svůj vyhrazený prostor tak, aby se cítili komfortně a nebyly 

nikým rušeny. Z jídelny je také přístup k venkovní terase, která je zejména v letních 

měsících permanentně využívaná. 

Na této budově jsou jednotlivé pokoje rozděleny do více segmentů, a to dle kvality a 

vybavenosti pokoje. 

(Vlastní zkušenosti) 
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Obr. 4: Budova Na Škole (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Pokoje Komfort   

Pokoje komfort jsou orientovány směrem k pohoří Králického Sněžníku, kde při pohledu 

z okna z pokoje lze vidět 35 km vzdálené sjezdovky lyžařského areálu Dolní Morava. 

Místnosti jsou buď dvoulůžkové, nebo třílůžkové, které jsou uspořádané po třech 

samostatných jednotkách. Je tu možnost využití společenské místnosti, kuchyňky 

(Vlastní zkušenosti). 

Pokoje Komfort – posezení, s balkónem  

Obdobně jako pokoje Komfort, akorát místo výhledu na pohoří Králického Sněžníku jsou 

situovány s výhledem na místní zahradu s nádhernou přírodou, sportovní areál a lyžařský 

vlek objektu (Vlastní zkušenosti). 

Penzion Na Kovárně 

Jak již bylo zmíněno, komplex nabízí možnost ubytovat se taktéž v penzionu Na Kovárně. 

V přízemí penzionu se nachází hospůdka, jež spadá pod tento areál. Místní restaurace je 

určena pro 50 lidí a v létě je zde možnost využití taktéž venkovní terasy k posezení. 

Hospoda je relativně dost využívána, a to i z důvodu, že v obci nemá prakticky konkurenci 

v podobě restauračního zařízení (monopol). V prvním patře nad místní restaurací se 

nachází část určená pro ubytovací služby (Vlastní zkušenosti). 
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Obr. 5: Penzion Na Kovárně (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Pokoje Penzion  

Nabízejí ty nejideálnější podmínky pro ubytování, jsou dokonale vybaveny. Návštěvníci 

mají na výběr buď z čtyřlůžkového nebo dvoulůžkových pokojů. Každý z pokojů je 

vybaven vlastním sociálním zařízením. Z některých pokojů lze zahlédnout pohoří 

Jeseníky, při dobré viditelností lze dokonce zahlédnout i nejvyšší vrchol tohoto pohoří, a 

zároveň pátý nejvyšší vrchol České republiky-Praděd (1492 m. n. m) (Vlastní zkušenosti).  

Ubytování v chatkách, maringotkách 

Tohoto typu ubytování využívají v letních měsících především tábory. Klienti se 

ubytovávají v jedné z deseti chatek, případně v jedné ze dvou maringotek. Je tu i možnost 

vlastního kempování s připojením k el. energii. Chatky jsou určeny maximálně pro čtyři 

osoby, maringotky nabízí taktéž čtyři lůžka. Ani chatky, ani maringotky nejsou vybaveny 

vlastním sociálním zařízením. Společná sociální zařízení jsou umístěna vedle chatek a 

jsou určena pro všechny ubytované v chatkách a maringotkách. Totéž platí i o kuchyňce 

a o společenské místnosti (Vlastní zkušenosti). 

Obr. 6: Chatová osada 1 (Zdroj: Vlastní 

fotografie) 
 Obr. 7: Chatová osada 2 (Zdroj: Vlastní 

fotografie) 
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Stravování 

Personál rekreačního komplexu nabízí stravování formou snídání, polopenze, plné penze. 

Formu stravy si klienti musí předem nahlásit. Pro organizované skupiny často připravují 

kuchaři a kuchařky i dopolední a odpolední svačiny. Vše závisí na vzájemné domluvě. 

Snídaně a hlavní jídla (oběd a večeře) jsou servírována v jídelně, jež se nachází v přízemí 

budovy „Stará škola“. Na výběr je vždy pouze z jednoho jídla a je rozlišována dětská a 

dospělá porce. V případě, že někdo z návštěvníků má omezenou stravu, například 

bezlepkovou stravu, personál je ochoten těmto zákazníkům vyhovět a připravit jim stravu 

odpovídající těmto požadavkům. V jídelně jsou rovněž umístěny velké varné konvice 

s nápoji (čaj, šťáva), které jsou po celý den volně přístupné všem účastníkům určitých 

organizovaných skupin (Nyklová, 2020). 

Zákazníci si mohou zakoupit jídlo také v hospůdce ve vedlejší budově. Zde je ovšem 

nabídka značně omezená, na výběr je pouze z tzv. „minutek“ (smažený sýr, hranolky, 

krokety, topinky s masovou směsí, utopenec apod.). 

Sportovní vyžití 

Tenisové hřiště 

Tenisové hřiště se nachází v prostorách areálu, cca 50 m od hlavního vchodu budovy 

„Stará škola“ a slouží zároveň jako multifunkční hřiště. Jedná se o jeden kurt složen z 

tvrdého umělého povrchu, který je vybaven osvětlením a jeden kurt, jenž je pouze 

vyasfaltovaný a není zde možnost rozsvícení světel směřujících na kurt. Tento 

vyasfaltovaný prostor často využívají hokejové, fotbalové týmy v rámci svého 

soustředění nikoliv pro hraní tenisu, ale pro svůj trénink. Kurty jsou využívány v letních 

měsících (květen–září) (Vlastní zkušenosti). Pro ubytované hosty je využití tenisových 

kurtů v ceně, pro samotnou veřejnost je tato služba zpoplatněna. Umělé osvětlení je 

zpoplatněno jak pro veřejnost, tak pro ubytované. Vybavení (tenisová raketa a tenisové 

míčky) si lze při požádání vypůjčit od personálu (Nyklová, 2020). 
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Plážové hřiště 

Tohoto produktu budou klienti využívat následující léto již třetí sezónu. Plážové hřiště je 

umístěno hned za tenisovými kurty a je celé ohraničené dvoumetrovým poplastovaným 

plotovým pletivem (Vlastní zkušenosti). Využití hřiště na beachvolleyball je zpoplatněno 

jak pro ubytované, tak pro veřejnost. Hrací míč si lze opět vypůjčit od zaměstnanců 

objektu (Nyklová, 2020). 

 

Obr. 10: Plážový kurt (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Fotbalové hřiště 

Produkt jménem fotbalové hřiště je situován hned nad plážovým hřištěm, které se nachází 

v takovém lehkém údolí. Fotbalové hřiště není nikterak ohraničeno a je všem volně 

přístupné (veřejnost, ubytovaní). Hřiště je využíváno především v letních měsících a je 

 Obr. 9: Vyasfaltovaný kurt (Zdroj: Vlastní 

fotografie) 
Obr. 8: Tenisový kurt (Zdroj: Vlastní 

fotografie) 



52 

 

pečlivě udržováno zaměstnanci rekreačního komplexu. Trávník využívají především 

sportovní týmy, které zde jsou na soustředění (Vlastní zkušenosti). 

Vyhrazený prostor pro stolní tenis 

Součástí areálu je také místnost s jedním pingpongovým stolem. Tento prostor je 

zákazníky využíván celoročně. Vybavení k tomuto sportu si lze opět vypůjčit u personálu 

areálu (Vlastní zkušenosti). Ubytování mají tento produkt v ceně, pro veřejnost je aktivita 

zpoplatněna (Nyklová, 2020). 

 

Obr. 11: Místnost pro stolní tenis (Zdroj: Interní materiály) 

Lyžařský vlek 

Heroltická s.r.o. vlastní jednu sjezdovku. Lyžařský vlek se nachází kousek nad 

fotbalovým hřištěm (200 m od ubytování) a pyšní se délkou 500 metrů. Svah využívají 

zejména lyžařské kurzy, ale je volně přístupný i pro veřejnost, svah je doslova ideální pro 

rodiny s malými dětmi. Sjezdovka je vybavena vlekem typu „poma“ a umělým 

osvětlením pro večerní lyžování. Vedle nástupu na pomu je k dispozici lyžařský bufet, 

kde se lyžaři mohou ohřát a nabídnout si něco malého k jídlu a pití (Vlastní zkušenosti). 

Obr. 13: Lyžařský vlek (Zdroj: Interní 

materiály) 

Obr. 12: Výhled z výstupního místa lyžařského 

vleku (Zdroj: Interní materiály) 
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Jedná se o svah, kde lyžaři lyžují čistě na přírodním sněhu. Vyjma možnosti využití svahu 

upravovaného rolbou, si na své přijdou také běžkaři. Zaměstnanci areálu totiž každoročně 

vyjíždějí skútrem stopu pro běžkaře do nedalekých Štítů. Nejedná se o jedinou upravenou 

běžeckou stopu v okolí areálu, pro běžkaře jsou k dispozici také trasy napojené na resort 

Bukové hory a Čenkovic. Tyto trasy ovšem nejsou již upravovány zaměstnanci areálu 

Heroltické s.r.o (Prokop, 2020). 

 

Relax v podobě wellnessu  

Vířivka a bazén 

Pro odpočinek a relaxaci mohou klienti využít wellnes studia. Vířivka a vnitřní bazén se 

nachází v odděleném prostoru v přízemí rekreačního areálu Heroltická s.r.o. Vnitřní 

bazén je v ceně ubytování a je volně přístupný pro všechny ubytované. Zatímco využívání 

vířivky je zpoplatněno. Vířivka funguje na tzv „žetony“, které si klienti mohou zakoupit 

u odpovědné osoby v kanceláři areálu. Po vhození žetonu do „kasičky“ se vířivka naplno 

spustí po dobu následujících 30 – ti minut, intenzitu masážních proudů si zákazník 

reguluje sám. Bez vhození žetonu vířivku nelze spustit. Ve večerních hodinách si mohou 

klienti rozsvítit uměle vytvořené svítící hvězdy, rozprostírající se na stropu nad vířivkou 

a zpříjemnit si tím ještě více atmosféru. Pár metrů od vířivky je umístěn volně přístupný 

zmiňovaný vnitřní bazén o velikosti 4 x 8 metrů s protiproudem, jenž je také velmi často 

využíván za účelem osvěžení se po využití vířivky. V letních měsících mají návštěvníci 

a ubytovaní také k dispozici venkovní bazén (Prokop, 2020). 

  

Obr. 14: Vnitřní bazén (Zdroj: Interní 

materiály) 

Obr. 15: Vířivka (Zdroj: Interní 

materiály) 
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Finská sauna 

Jako další možnost relaxace nabízí areál klientům finskou saunu. V případě zájmu o tuto 

aktivitu ze strany zákazníků, je nutnost, aby informovali personál nejméně dvě hodiny 

před následným použitím. Jedná se o časový interval, který je třeba na dostatečné vyhřátí 

sauny. Finská sauna se nachází hned nad hlavní budovou. Součástí sauny je sprcha, 

sociální zařízení, šatna, místnost s křesly a lehátky pro relaxaci, a samotná saunová 

kabina, která je vhodná pro každého, kdo si potřebuje posílit imunitní systém. Kromě 

toho uvolňuje napětí svalů a má další pozitivní vlivy na organismus těla. Saunová kabina 

je vykládaná dřevěnými desky. Součástí vybavení sauny jsou také kamna, která mají za 

úkol vytápět saunovou kabinu na potřebnou teplotu… Za budovou s finskou saunou je 

umístěna koupací káď sloužící pro rychlé osvěžení. Do kádě přitéká neustále čistá voda 

pramenící na horách. Káď je vymezena neprůhledným pletivem pro zachován soukromí 

zákazníků (Prokop, 2020). 

Masáže 

Tuto službu si zákazník musí objednat, rezervovat minimálně den předem. Masáže totiž 

provádí externí specializovaná osoba, která je přivolána pouze v případě´, je–li o masáže 

zájem. Služba je prováděna v prostorech objektu (Prokop, 2020). 

Další nabízené produkty: 

Kuchyňka 

Jak na hlavní budově „Stará škola“, tak na penzionu „Na Kovárně“ je pro zákazníky pro 

své kulinářské umění k dispozici společná kuchyňka. Na hlavní budově se nachází 

v přízemí areálu naproti velké kuchyni pro personál. Zatímco kuchyňka na penzionu je 

umístěna v prvním patře. Součástí kuchyňky jsou spotřebiče, jakožto elektrický sporák 

s multifunkční troubou, mikrovlnná trouba, varná konvice, lednička s mrazákem a další 

produkty (Vlastní zkušenosti). 

Kolárna, lyžárna 

Dalším produktem, který rekreační komplex nabízí klientům je místnost, která je v letních 

měsících využívaná jako kolárna a v zimních jako lyžárna. Už podle názvu je více než 

patrné, že se jedná o prostor vyhrazený pro bezpečnou úschovu svého vybavení 

(snowboard, lyže, jízdní kola) (Vlastní zkušenosti). 

Sušárna, pronajmutí grilu, pronajmutí pivní pípy s chlazením, …  
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3.3.2. Cena 

V následující tabulce jsou v levém sloupci uvedeny všechny typy pokojů, a to jak na 

hlavní budově Stará Škola, tak na penzionu Na Kovárně. V druhém sloupečku se poté 

nachází příslušící cena k danému typu pokoje pro jednu osobu. Vyjma hlavní budovy a 

penzionu uvádí tabulka také možnost ubytování se v chatkách, maringotkách, popřípadě 

v karavanovém kempu. Z nabízených ubytovacích služeb společnosti je patrné, že 

nabídka je rozmanitá a dovede oslovit rozličnou klientelu. 

Tab. 2: Ceny ubytování Heroltické s.r.o (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

Ubytování Hlavní budova „Stará škola“  

Pokoje Komfort (pokoje pro 2,3,4,5,6 

osob) 

330 Kč osoba/noc (1 noc 390 Kč 

osoba/noc) 

Pokoje Komfort – posezení, 

s balkónem 

380 Kč osoba/noc (1 noc 440 Kč 

osoba/noc) 

Ubytování Penzion „Na Kovárně“ 

Pokoje Penzion (dvou a čtyřlůžkové) 
390 Kč osoba/noc (1 noc 450 Kč 

osoba/noc) 

Ubytování Chatky, maringotky 

Chatky (max. 4 osoby) 

120 Kč osoba/den (1 noc 150 Kč 

osoba/noc) 

+ povlečení 30 Kč 

Maringotky (max. 4 osoby) 

170 Kč osoba/noc (1 noc 200 Kč 

osoba/noc) 

+ povlečení 30 Kč 

Karavanový kemp (možnost připojení 

k el. energii) 
100 Kč karavan/den 

Pozn.   

• Děti do 10 let – sleva 40 %, děti do 3 let – zdarma 

• Možnost dokoupení si přistýlky – 150 Kč/noc 

• Ceny jsou uvedeny bez stravování.  
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• Poplatek za domácí zvíře činí 100 Kč/den 

• V ceně není zahrnut rekreační poplatek městu (14 Kč/ den, děti 4 Kč/den) 

• Organizované skupiny – cena ubytování pro školy a jiné organizované skupiny 

je upravována na základě domluvy, hledí se na více aspektů (délka pobytu, počet 

osob apod.) 

Ubytovaní si mohou ke svému pobytu přiobjednat také určitou formu stravování. Na což 

poukazuje druhá tabulka. Z tabulky lze vyčíst, jakou formu stravování si zákazník může 

objednat, v dalších dvou sloupečcích je uvedena cena jak pro dospělou osobu, tak pro 

dětské porce. 

Tab. 3: Cena stravování (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

Stravování Dospělá osoba Dítě 

Formou snídaně 80 Kč osoba/den 50 Kč osoba/den 

Formou polopenze 220 Kč osoba/den 120 Kč osoba/den 

Formou plné penze 320 Kč osoba/den 190Kč osoba/den 

Pozn. Pronájem venkovní kuchyně: 600 Kč/den + spotřebovaná energie, voda 

 

Následující tabulka poukazuje na nabízené služby v areálu (včetně cen), a to pro své 

ubytované. I v oblasti poskytování rekreačních služeb uspokojí různorodé potřeby 

klientů. 

Tab. 4: Ceny poskytovaných služeb pro ubytované (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

Poskytované služby Ceny pro ubytované 

Tenisový kurt (multifunkční hřiště) Zdarma (v ceně ubytování) 

Umělé osvětlení tenisového kurtu 150 Kč/hod. 

Zapůjčení tenisových raket, včetně 

míčků 
20 Kč/hod. 

Plážový kurt (beach volleyball) 160 Kč/hod. 

Stolní tenis Zdarma (v ceně ubytování) 

Zapůjčení pálek, včetně míčku pro 

stolní tenis 
20 Kč/hod. 
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Fotbalové hřiště Zdarma (v ceně ubytování) 

Lyžařský vlek viz. ceník s lyžařským vlekem 

Vířivka 150 Kč/30min. 

Vnitřní bazén Zdarma (v ceně ubytování) 

Venkovní bazén Zdarma (v ceně ubytování) 

Finská sauna 500 Kč/hod. 

Pronájem grilu (na selata) 200 Kč 

Pronájem pivní pípy s chlazením 200 Kč 

Masáže  

(Nutnost rezervace/objednání minimálně 

den předem) 

Cena dle domluvy s fyzioterapeutem 

I tato tabulka poukazuje na nabízené služby, nikoli ovšem pro své klienty, ale pro 

veřejnost. 

Tab. 5: Ceny nabízených služeb pro veřejnost (Zdroj: Vlastní zpracování dle Nyklová, 2020) 

Poskytované služby Ceny pro veřejnost 

Tenisový kurt (multifunkční hřiště) 70 Kč/hod. 

Zapůjčení tenisových raket, včetně 

míčků 
20 Kč/hod. 

Stolní tenis 
50 Kč/ hod. (letní sezóna) 

80 Kč/hod. (zimní sezóna) 

Zapůjčení pálek, včetně míčku pro 

stolní tenis 
20 Kč/hod. 

Plážový kurt (beach volleyball) 160 Kč/hod. 

Fotbalové hřiště Zdarma 

Lyžařský vlek viz. ceník s lyžařským vlekem 

Vířivka 150 Kč/30 min. 



58 

 

Vnitřní bazén 50 Kč/hod. 

Venkovní bazén 50 Kč/hod. 

Finská sauna 500 Kč/hod. 

Součástí areálu je rovněž lyžařský vlek. Kolik stojí, jaký skipas a jaká je provozní doba 

uvádí následující dvě tabulky. 

Tab. 6: Ceník lyžařského vleku (Zdroj: Vlastní zpracování dle Herolticka, 2020) 

Ceník jízdného lyžařského vleku 

 Dospělí (plné jízdné) Zlevněné jízdné (do 140 cm) 

Skipas na 10 jízd 100 Kč 80 Kč 

Časový skipas Dospělí (plné jízdné) Zlevněné jízdné (do 140 cm) 

Dopolední 

(10:00 – 13:00) 
180 Kč 160 Kč 

Odpolední 

(13:00 – 16:00) 
180 Kč 160 Kč 

Večerní 

(18:00 – 21:00) 
180 Kč 160 Kč 

Pozn. Provozní doba viz. tabulka níže 

Tab. 7: Provozní doba lyžařského vleku (Zdroj: Vlastní zpracování dle Herolticka, 2020) 

Provozní doba lyžařského vleku 

Po, út, čt 13:00 – 16:00 

St, pá, so, ne 10:00 – 16:00 

St, pá, so Večerní lyžování (18:00 – 21:00) 

3.3.3. Distribuce (místo) 

Veškeré služby jsou vázány na rekreační komplex Heroltická s.r.o. V případě zájmu 

zákazníka o využití služeb firmy Heroltické s.r.o. se musí klient obrátit na personál areálu, 

konkrétně na recepční střediska, která velmi ochotně vyslechne přání a požadavky klienta 
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a snaží se mu vyjít vstříc. Služby v podobě ubytování, stravování a služby rekreace a 

sportu jsou poskytovány v místě areálu. Distribuci služeb provádí areál přímou 

distribuční cestou. Lze se domluvit osobně v místě rekreační komplexu, kde distribuce 

služeb je realizována na recepci (místnost hned u vchodu hlavní budovy).  Objednávka 

lze provést také prostřednictvím rezervace online na stránkách provozovny, e-mailu, 

telefonicky. E – mail a telefonní číslo jsou k nalezení na stránkách areálu a 

v propagačních letáčcích. Na firemní telefonní číslo může klient zavolat kdykoli během 

dne a personál mu ochotně zodpoví na všechny dotazy.  

Prioritou ubytovacího střediska je udržet si spokojenost zákazníků a nabízet jim co 

nejlepší komfort. Areál se díky tomu neustále inovuje a nabízí klientům každým rokem 

lepší podmínky pro ještě příjemnější pobyt. Aktuálně je v jednání navýšení kapacity 

ubytovacích středisek přístavbou nové budovy, popřípadě revitalizací jednoho objektu. 

Penzion i hlavní budova je zaplněná prakticky po celou sezónu, a to převážně zákazníky 

z ČR, zavítají sem ale i zahraniční klienti (Beneš, 2020). 

 

Obr. 16: Webové stránky Heroltické s.r.o (Zdroj: Herolticka, 2020) 

 

Obr. 17: Online rezervační formulář (Zdroj: Herolticka, 2020) 
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3.3.4. Propagace (promotion) 

Podnik během svého působení na trhu vzkvétá ohromným způsobem, což dokazuje i další 

a další zájem nových potenciálních zákazníků. Firma ve svých začátcích nevynikala 

takovými možnostmi, kvalitou a komfortem jako v současné době. A když bychom 

porovnali obsazenost areálu v jejich začátcích a nyní, tak o té, co je teď, si mohlo vedení 

areálu dříve nechat jenom zdát. Za touto proměnou k lepšímu stálo a pořád stojí obrovské 

úsilí vedení a personálu podniku. Vzhledem k relativně plné obsazenosti areálu klienty 

prakticky během celého roku se tedy na první pohled jeví, že momentálně Heroltická 

s.r.o. již propagaci příliš nepotřebuje. Propagace je však více než důležitá, jak pro stálé 

klienty, tak pro ty potencionální. Je to i z důvodu pomalu rostoucí konkurence v okolí. 

Středisko využívá ke své propagaci různé nástroje. Středisko se soustředí spíše na 

propagaci ve svém regionu. Propagace probíhá formou umístěných informačních cedulí 

v okolí, spolupráce s turistickými a ubytovacími webovými stránky, formou 

propagačních letáčků, vizitek apod. Podnik ke svému zviditelnění využívá také svých 

webových stránek a sociální sítě Facebook. 

3.4. Komunikační nástroje 

Komunikační nástroje, které využívá rekreační středisko: 

3.4.1. Reklama 

Středisko má ve svém blízkém okolí umístěné reklamní cedule, které mají kromě samotné 

reklamy také informační funkci. Usnadňují klientům trasu a slouží jako navigační 

prostředek (Vlastní zkušenosti). 

 

Obr. 18: Reklamní cedule (Zdroj: Vlastní fotografie) 
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Vedení areálu intenzivně spolupracuje s městem Štíty. Jedná se o vzájemnou spolupráci. 

Město Štíty pomáhá například zpropagovat určitou akci pořádanou právě vedením areálu 

(např. maškarní karneval), kdy vyvěsí pořádanou akci na svých stránkách na Facebooku 

a vytištěný plakát umístí do informačních tabulí na místním náměstí, tak aby se o akci 

dozvědělo co nejvíce lidí. V případě konání určité akce je areál obdarován také 

sponzorským darem od města. Dalším způsob propagace je prostřednictvím místního 

rozhlasu města Štíty, kde opět veřejnost informují o aktuálních akcích nebo třeba o 

aktuální provozní době lyžařského vleku apod. S městem Štíty mají podepsanou taktéž 

smlouvu o bezplatném pronajmutí kulturního domu v Herolticích, který spadá právě pod 

město. Jak již bylo zmíněno, jedná se o kooperaci vzájemnou, takže i Heroltická s.r.o. 

vychází městu vstříc v maximální možné míře. Nabízí městu Štíty možnost ubytování, 

kterého město velmi často využívá pro své vzácné návštěvy – výměnné zahraniční pobyty 

s partnerskými městy (Itálie, Polsko), ubytování pro pozvané významné sportovce – např. 

stolní tenisté hrající nejvyšší ligu, kteří jsou pozváni do štítecké sokolovny čas od času, 

aby ukázali místním divákům své výborné dovednosti v této oblasti apod. Areál 

Heroltická s.r.o. bývá během roku rovněž oblíbeným místem pro meeting zaměstnanců 

města Štíty. Služeb, které poskytuje areál městu, je ale mnohem více (možnost stravování, 

využití sportovních hřišť apod.). Spolupráce mezi oběma strany funguje již několik let a 

je více než výhodná (Beneš, 2020). 

Reklama na webech 

Firma spojila síly i s různými ubytovacími, turistickými webovými stránky. Tato 

spolupráce spočívá v tom, že za jednorázový roční poplatek je rekreační komplex 

Heroltická s.r.o. uvedena v nabídce ubytování na jejich portálech (Beneš, 2020). 

Jedná se o stránky:  

• www.chatyachalupy.cz 

• www.cesko-katalog.cz 

• www.ubytovani.top99.cz 

• www.czecot.cz  

Vedení firmy přemýšlelo jednu dobu i nad oslovením známé společnosti booking.com, 

ale po debatě personálu uznali, že tento krok není potřeba a společnost nakonec 

nekontaktovali (Beneš, 2020). 

http://www.chatyachalupy.cz/
http://www.cesko-katalog.cz/
http://www.ubytovani.top99.cz/
http://www.czecot.cz/
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Rádio 

V lednu v roce 2019 byla společnost zmíněna v rádiu Český rozhlas Olomouc. Sám 

Český rozhlas Olomouc požádal vedení areálu o krátký rozhovor. Nejednalo se tedy o 

žádnou cílenou reklamu, ale pouze o diskuzi s provozní areálu. Ale i to považovalo vedení 

za dobrou propagaci a zviditelnění se na trhu. Rozhovor byl nahráván přímo v prostorách 

komplexu a během rozhovoru byly zmíněny služby a možnosti, které středisko nabízí 

(Nyklová, 2020) 

Reklama v rámci svého střediska 

Vlastní webové stránky – www.herolticka.cz 

Firma má vlastní webové stránky, Stránky realizovala společnost SnadnýWeb 

(www.snadnee.com). 

Klient na webových stránkách nalezne veškeré potřebné informace, které jsou pro 

zákazníka důležité a užitečné-od představení firmy, přes předmět činnosti, kontakty na 

personál, rezervaci ubytování, galerii, reference, až po aktuality (Herolticka, 2020). 

Informační prospekt  

Informační leták pro klienty obsahuje podobné informace jako ty, které bychom nalezli 

na webu Heroltické s.r.o. Obsahem prospektu je popsání areálu s přiloženými 

fotografiemi, představení nabízených produktů společnosti, tipy na výlety v okolí apod. 

Prospekt je volně k odebrání všem návštěvníkům areálu. Prospekty jsou jednak obsahem 

balíčku každého pokoje a také jsou k nalezení na několika viditelných místech v areálu: 

hlavní budova (hned při vchodu do budovy, vedle nástěnky s informacemi pro 

návštěvníky), penzion – hospůdka (na barovém stole), Letáky jsou k dostání rovněž v 

informačním centru města Štíty a na pokladnách Skiresortu Buková hora. 

 

  

Obr. 20: Propagační leták "skládačka" 

(Zdroj: Vlastní fotografie) Obr. 19: Propagační leták-přední strana (Zdroj: 

Vlastní fotografie) 

http://www.herolticka.cz/
http://www.snadnee.com/
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Firemní vizitky 

Vizitky jsou jeden z nástrojů propagace, který společnost využívá již od svého samotného 

působení na trhu. Na vizitkách jsou vytištěny kontakty na odpovědné pracovníky za 

ubytování, lyžařský vlek, penzion, … V pozadí je graficky znázorněno logo společnosti. 

Návštěvníci si vizitky mohou zdarma vzít v kanceláři podniku u provozní areálu (Bindr, 

2020). 

 

Obr. 22: Firemní vizitka (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Facebook 

Společnost operuje také na sociálních sítích pod dvěma názvy: Penzion Heroltická a 

Lyžařský vlek Heroltice. Co se týče první zmíněné stránky, tak zde bohužel zaměstnanci 

areálu nejsou příliš aktivní, přidávají sem příspěvky jen velmi zřídka. Není tam žádná 

časová pravidelnost.  

Obr. 21: Propagační leták-zadní strana (Zdroj: 

Vlastní fotografie) 
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Zatímco profil Lyžařský vlek Heroltice se snaží zákazníky v době zimní sezóny upoutat 

a pravidelně je informovat o aktuálním dění, o aktuálních podmínkách, stavu sněhu, 

vyjetých stopách, provozní době… 

3.4.2. Public relations 

Prezentování podniku pod jednotným stylem – zaměstnanci objektu se pohybují po areále 

v oblečení s logem firmy Heroltické s.r.o. Dále využívají ve své hospůdce sklenice se 

svým logem. Zákazníci si mohou v areálu zakoupit turistické keramické píšťalky nebo si 

vyžádat odznak s logem Heroltické. V období vánočních svátků rozesílají svým klientům 

elektronicky vánoční přání – PFka (Vlastní zkušenosti).  

Mezi další nástroje PR spadá sponzoring, který je již více rozebrán v kapitole níže 

„podpora prodeje.“ Podnik využívá rovněž pro svou komunikaci s klienty firemní vizitky 

a informační prospekty, tyto prostředky jsou podrobněji popsány v kapitole výše 

„reklama– reklama v rámci svého střediska.“  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Odznak s logem Heroltické 

s.r.o. (Zdroj: Vlastní fotografie) 
Obr. 25: Turistické píšťalky 

Heroltice (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Obr. 26: Logo firmy na oblečení 

(Zdroj: Vlastní fotografie) 

Obr. 23:Sklenice s logem firmy 

(Zdroj: Vlastní fotografie) 
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3.4.3. Podpora prodeje 

Jeden způsobů, jak firma podporuje svůj prodej je prostřednictvím sponzorských darů. 

Firma je mnohdy oslovována okolními pořadateli jednotlivých akcí veřejného charakteru 

– plesy (Hasičský ples Heroltice, Maturitní ples Gymnázia Zábřeh, …), sportovní akce 

(tenisové turnaje, fotbalové turnaje, …), kde darují svůj produkt v podobě možnosti 

konzumace jídla, pití v určité hodnotě v místní hospůdce, víkendový pobyt. Jeden 

z častých darů je rovněž nabídka využívání wellnessu na určitou dobu. Vedení daruje také 

časové skipasy na lyžařský vlek…  

Dalším způsobem, jak podporují svůj prodej, jsou množstevní slevy pro organizované 

skupiny, slevy pro děti.  

Pro všechny ubytované klienty platí slevy na různé produkty v areálu, buď jsou zcela 

zdarma (např. tenisové kurty) nebo za zvýhodněnou cenu (např. wellness). Zatímco 

veřejnost musí hradit plnou částku (Nyklová, 2020). 

3.4.4. Přímý marketing 

Recepční areálu vyřizuje s klienty podstatné záležitosti týkající se nabízených služeb 

v kanceláři hlavní budovy. V případě nepřítomnosti kompetentní osoby v kancelářské 

místnosti, se jednotliví zaměstnanci pohybují během dne po areále. Lze se tedy 

s případnými dotazy obrátit i na tyto zaměstnance, na které buď odpoví sami zaměstnanci 

nebo poskytnou návštěvníkům kontakt na kompetentní osobu. Komunikace se stálými a 

potenciálními spotřebiteli probíhá také prostřednictvím e-mailu a telefonátu (Bindr, 

2020). 

3.4.5. Osobní prodej 

Personál dbá na profesionální chování v oblasti osobního prodeje, který opět probíhá 

v kancelářské místnosti hlavní budovy. Zákazník je v intenzivním a přímém kontaktu se 

zaměstnancem střediska. Zaměstnanec na základě komunikace s klientem flexibilně 

reaguje na přání a potřeby zákazníka. V případě stravování mohou společně sestavit 

jídelníček na svůj plánovaný pobyt. U nabízených služeb si mohou během svého pobytu 

dopředu zarezervovat wellness, saunu, sportovní hřiště tak, aby jim tyto produkty 

následně nikdo neobsadil. Zkrátka zákazníci mají možnost si svůj pobyt podrobně probrat 

s recepční, tak aby byly splněny veškeré jejich přání a požadavky (Bindr, 2020). 
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3.5. Hodnotový řetězec 

3.5.1. Primární činnosti 

• Vstupní logistika 

Firma má na svém vstupu stálé dodavatele, na kterých je závislá a bez kterých by 

své produkty nemohla poskytovat v takové míře. Může se jednat o službu v podobě 

pravidelného dodávání čistého prádla nebo každodenní ranní dovoz čerstvého pečiva 

nebo spolupráce s dodavateli nabízející masné, mléčné produkty apod. 

Podnik si snaží samozřejmě prakticky ve všech oblastech vytvářet určitou rezervu 

pro případ možného výskytu problému ze strany dodavatele (zpoždění doručení 

objednávky), anebo třeba reaguje na aktuální situaci – v současné době na dění 

kolem problému s výskytem Koronaviru COVID – 19. Například, co se týče čistého 

prádla, tak podnik disponuje na hlavní budově skladem na čisté prádlo, kde si v této 

oblasti vytváří svou rezervu pro případné povléknutí všech lůžek v celém středisku. Což 

znamená, že i v případě pozdního doručení ze strany dodavatele, nevzniká až tak velký 

neřešitelný problém pro středisko (Nyklová, 2020). 

Co se týče vytvoření nabídky rezervace ubytování jsou potřeba znát požadavky, 

nároky klienta. Tato společná komunikace probíhá za pomocí komunikačních nástrojů – 

viz. osobní prodej nebo přímý marketing. 

• Výrobní operace (provoz) 

Jak již bylo řečeno, zásluhu na poskytování služeb mají z velké části dodavatelé 

spolupracující s Heroltickou s.r.o.  

Úkolem personálu v této části hodnotového řetězce je připravit produkt, službu do 

konečné podoby. To znamená, předvedeme-li si to opět na příkladu z praxe a popíšeme-

li si detailní proces, týkající se třeba dovozu čistého prádla dodavateli do společnosti 

(povlečení, polštáře, prostěradlo, ručníky, …). Tak čisté prádlo personál nejprve 

naskladní do své místnosti k tomu určené. Následně si na základě potřebného množství 

na jednotlivých pokojích roznesou povlečení adekvátní k typu pokoje. A teprve poté 

připravuje kompetentní osoba ubytovací lůžka do očekávané finální podoby 

prostřednictvím povlékání a následného estetického upravení pokoje. Jakmile je apartmán 

kompletně připraven (povlečení, úklid, estetická stránka) přebírá funkci služby v podobě 
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ubytování se pro potenciální klienty, což souvisí s následným krokem: Distribuce, 

výstupní logistika. 

V podobném duchu to probíhá také u některých ostatních služeb – stravování pro 

ubytované, restaurační služby pro veřejnost, … V souvislosti s celým tímto procesem 

jsou spojené náklady: náklady na dodavatele, produkty, materiál, náklady na platy 

zaměstnance. Teprve po absolvování celého procesu mohou zaměstnanci návštěvníkům 

poskytnout kýženou ubytovací službu. 

Obecně tedy platí a je cílem, dosáhnout kompletace produktů, dbát na pravidelnou 

údržbu, popřípadě provádět požadované opravy (Nyklová, 2020). 

• Distribuce, výstupní logistika 

Výstupní logistikou v rámci hodnotového řetězce jsou hotové, konečné produkty určené 

cílovému zákazníkovi. V případě rekreačního střediska se jedná o poskytované služby 

(viz. kapitola Marketingový mix – produkt). 

Forma pro rezervaci rekreačního pobytu nebo informace o objednání jiných služeb jsou 

k nalezení v kapitole marketingový mix – distribuce. 

• Marketing a prodej 

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, podnik využívá řadu komunikačních prostředků 

s klienty, které mají návštěvníky vřele oslovit a vylíčit areál v tom nejlepším světle, tak 

aby zákazník reálně přemýšlel o využití z některých služeb firmy. Pomocí jakých 

komunikačních prostředků se toho snaží dosáhnout je uvedeno v kapitole „Propagace“. 

• Služby 

Snaha personálu v této sekci spočívá v tom, že se snaží produkty v areálu a v podstatě 

celé rekreační středisko po celou dobu udržovat v takovém stavu, v jakém se nacházelo 

na svém začátku. To znamená, že napříč celým areálem je prováděna generální, 

pravidelná údržba produktů, zařízení tak, aby plnily svou určenou funkci. V případě 

poruchy nebo problému dochází k jeho opravě (Prokop, 2020). 

Součástí těchto služeb je také přijímání stížností klientů (v případě jejich nespokojenosti 

s poskytovanou službou). 

Preciznost učiněné práce a péče o areál nelze zaměstnancům střediska upřít, tyto faktory 

přidávají na hodnotě pro zákazníka. 
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3.5.2. Podpůrné činnosti 

• Firemní infrastruktura 

Firmu založili dva brněnští společníci, kteří dohlíží na řízení celého podniku a rozhodují 

o chodu společnosti. V době své nepřítomnosti v prostorách střediska posílají své vzkazy, 

instrukce prostřednictvím telefonátu nebo e-mailu provozní areálu. Instrukce jsou 

následně provozní střediska přiděleny kompetentní osobě dle charakteru práce. 

Na finance a účetnictví firmy dohlíží provozní areálu ve spolupráci s externím 

pracovníkem pohybující se v této oblasti (Bindr, 2020). 

• Lidské zdroje 

Vedení podniku u každého ze zaměstnanců přihlíží na náročnost a rozsah prováděné práce 

a také na plnění předaných instrukcí od vedení. Na základě těchto parametrů následně 

určují výši mzdy každého člena. Zaměstnanci, kteří mají výrazný podíl na obsazenosti 

rekreačního střediska, získávají každý měsíc 5% podílu z tržby z ubytovaných. Relativní 

výhodou pro zaměstnance je čerpání dovolené, kdy v případě nutnosti lze operativně 

jednat s provozní areálu a domluvit si volno třeba hned na následující den. Podnik si totiž 

zakládá na vzájemně dobrých vztazích mezi sebou, tvoří jeden velký stmelený kolektiv a 

když je třeba, tak si navzájem vypomůžou. Vedení podniku nabízí svým podřízeným 

značné benefity. Jedním z nich je služební auto primárně určené pro jízdu do práce a 

z práce. Další benefit zahrnuje možnost bezplatného využití služeb v podniku: wellness, 

lyžařský vlek, sportovní hřiště apod. Zaměstnanci taktéž využívají benefit v podobě 

stravování, zde však platí jistá omezení. Každý z personálu má nárok na stravování, ale 

bohužel pouze v případě, kdy zaměstnanci v kuchyni plánovaně vaří pro návštěvníky.  

Co se týče školení, tak každým rokem personál absolvuje proškolení bezpečnostního 

typu, kde jsou seznámeni s veškerou bezpečností, týkající se jejich práce. Zaměstnanci 

mají povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP.  V rámci zajištění 

BOZP by měli zaměstnanci dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a své 

zdraví – jsou vybaveni zaměstnavatelem osobními ochrannými pracovnímu prostředky. 

Provozní střediska je kromě toho pravidelně školena též v oblastech finančního 

charakteru, jedná se o reakci na měnící se zákony, standardy a předpisy. Vedení podniku 

si každý měsíc rovněž svolává schůzi, která slouží pro zhodnocení uplynulého měsíce 

(Nyklová, 2020). 
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• Technologický rozvoj 

Jedním z cílů firmy je nezaostávat ve vývojových trendech a být na trhu neustále 

konkurenceschopní. Vedení střediska pracuje rok, co rok na zdokonalení komfortu 

v rekreačním areálu. Nastíním tuto situaci za pomoci jednoho z mnoha příkladů.  

V odvětví stravování dbají zaměstnanci již delší dobu na zdravý životní styl. Jeden ze 

zásadních kroků pro splnění tohoto cíle bylo pro místní profesionální gastronomii v rámci 

modernizace zakoupení vynálezu jménem konvektomat, který nahradil tradiční 

spotřebiče.  

Neboť během vaření se zařízením konvektomat se zachovávají chuťové vlastnosti, 

dochází k racionální přípravě jídel, a to vše bez ztráty vitamínů, minerálních látek a 

stopových prvků (Prokop, 2020). 

• Obstaravatelská činnost 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části bakalářské práce, tak obstaravatelská činnost 

souvisí s nákupem vstupů a zásobováním. O způsobu dopravení potřebného materiálu a 

surovin od dodavatelů jsme se již částečně bavili v podkapitole „primárních činnosti 

hodnotového řetězce – vstupní logistika“.  

Vedení rekreačního komplexu dlouhodobě spolupracuje s většinou dodavatelů, převážně 

se jedná o společnosti mající sídlo v blízkém okolí regionu. Výběr obchodních partnerů 

pro středisko probíhal na základě několika aspektů: referencí, zhodnocení výhodnosti, 

dopravní podmínky, … Spolupráce s těmito řetězci je pro podnik více než důležitá, je to 

jeden ze základních kamenů pro fungování společnosti, i z tohoto důvodu se snaží 

s dodavateli zachovávat dobré vztahy (Nyklová, 2020). 

3.6. Analýza mikroprostředí 

3.6.1. Podnik 

Podrobné popsání firmy nalezneme v úvodní kapitole analytické části „Představení firmy 

– organizační struktura, historie společnosti“. 
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3.6.2. Zákazníci  

Zákazníky rekreačního areálu tvoří především klienti využívající služby ve formě 

ubytování, ze které podnik generuje největší tržby. Klienti přijíždějí zejména z celé České 

republiky. Cestu sem ovšem najdou také zákaznici ze zahraničí, ze Slovenska, 

Chorvatska, … Zákazníci jsou pro areál tou nejdůležitější složkou, jelikož díky nim 

společnost inkasuje tržby, výši příjmů. Proto je více než důležitým faktorem dbát na 

potřeby klientů a vyslechnout jejich přání.  

Areál navštěvuje celá řada hostů za různým účelem pobytu. Může se jednat o školy, které 

zde jezdívají na lyžařské výcviky nebo o školy v přírodě, o hokejové, fotbalové 

soustředění, o dětské tábory, adaptační kurzy. Areál je rovněž přizpůsoben zdravotně 

handicapovaným lidem, díky vyhovujícím podmínkám pro tuto skupinu lidí, sem 

každoročně zavítají na rekreační pobyty. Své vyžití tady nacházejí také rodiny s dětmi 

nebo například taneční skupiny, popřípadě různé společnosti pro svá firemní školení. 

Rekreační středisko si vypracovalo během posledních pár let vysokou loajalitu zákazníků. 

Příklady jednotlivých subjektů, které středisko během roku navštíví. 

Sportovní soustředění 

HC Orli Lanškroun 

Fk Šumperk 

AFK Libčice, … 

Adaptační pobyty 

 Gymnázium Zábřeh 

 Základní škola Štíty 

 Základní školy ze Zábřeha na Moravě, … 

Lyžařské výcviky 

 Gymnázium Zábřeh 

 Základní školy: Zábřeh, Klimkovice, Klimkovice, …  

Firemní akce 

 Firma Bauder,  

Firma Klein automotive, …  

Oslavy a Svatby, … 
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3.6.3. Dodavatelé  

Jelikož Heroltická s.r.o. je firmou poskytující služby, nespolupracuje s tolika dodavateli 

jako tomu je u výrobních podniků. Pro pár organizací je rekreační komplex již tradičním 

odběratelem.  

Vrcholový management firmy si své dodavatele pečlivě vybírá na základě několika 

kritérií (kvalita, cena, dodací podmínky, spolehlivost, komunikace, minimální odběr, 

doba splatnosti atd.). Pečlivý a kvalitní výběr napomáhá k zajištění své podnikatelské 

činnosti (Nyklová, 2020). 

Rekreační komplex Heroltická s.r.o. spolupracuje s těmito dodavateli: 

Velkoobchod Astur&Qanto  

- Firma Astur & Qanto dodává alkoholické a nealkoholické nápoje, potraviny, 

tabákové výrobky a drogistické zboží.  

- Objednávka probíhá telefonicky, popřípadě osobně a následná doba dodání je 

obvykle jeden den 

- Společnost rozdává svým odběratelům katalogy se svým sortimentem zboží 

- Při objednávce není stanoven minimální odběr  

Společnost CBA NUGET s.r.o.  

- Firma nabízí podobný sortiment jako Astur&Qanto, v jejich nabídce 

nalezneme i možnost objednání si zeleniny 

- Objednávka je prováděna telefonicky, doba dodání jsou 2 pracovní dny 

- Firma taktéž poskytuje svým odběratelům katalog se svým sortimentem 

- Při objednávce není stanoven minimální odběr 

Firma Bidfood 

- Jedná se o firmu, která dříve nesla název NOWACO 

- Bidfood nabízí svým odběratelům chlazené a zmrazené potraviny, koloniální 

zboží a související sortiment  

- Objednávka probíhá telefonicky, druhý den po zaznamená objednávce je 

zboží dovezeno 
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- Omezení v podobě minimální odběru, nutnost objednání zboží v minimální 

hodnotě 1500Kč. V případě nesplnění této minimální částky je odběratel 

povinen hradit vzniklé náklady na dopravu. 

Firma Hostex spol. s.r.o. 

- Heroltická s.r.o. odebírá od této firmy mléčné výrobky, které nenabízí žádná 

z předešlých uvedených firem 

- Objednávka je prováděna telefonicky, a následně druhý den je zboží doručeno 

- Společnost nemá své webové stránky 

Pek Group 

- Jedná se pekárenskou společnost, která nese tento název teprve od 1. 1. 2020. 

Do této doby byla uváděna jako „Penam“ 

- Rekreační komplex odebírá od zmíněné společnosti pečivo  

- Objednávka formou telefonátu, druhý den po objednání-dovoz 

Pekárny Falta s.r.o. 

- Druhá společnost, od které je odebíráno pečivo 

- Objednávka je taktéž prováděna formou telefonátu a následné doručení je 

rovněž druhý den 

Zemědělské družstvo UNIČOV 

- Jedná se o společnost, která dodává svým klientům maso a uzeniny 

- Objednávka je prováděna opět telefonicky a doručena je následující den 

- Dříve ubytovací a rekreační areál odebíral maso a uzeniny od společnosti 

„Řeznictví a Uzenářství – Josef Klimeš“. S kvalitou byl podnik spokojen, 

ovšem dopravu si museli zařizovat sami, a proto přešli ke konkurenčnímu 

podniku. 

Hermas a.s. 

- Heroltická s.r.o. s touto firmou spolupracuje jednou ročně, kdy od společnosti 

odebírají zemědělskou plodinu-brambory  

- Dopravu firma Hermas a.s. nezajišťuje, ale to není pro rekreační komplex 

výraznější problém. Firma je totiž od této společnost vzdálená pouze pár 

kilometrů (Nyklová, 2020). 
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3.6.4. Konkurence 

Rekreační komplex nemá ve svém blízkém okolí v současné době příliš velkou 

konkurenci. Žádný jiný podnik momentálně nenabízí takový komfort jako právě 

Heroltická s.r.o. Je to ale pouze otázka času, v okolí se již budují areály, které by mohly 

být pro podnik potenciální silnou konkurencí. 

Současná hlavní konkurence v blízkém okolí  

Chata u Huberta 

Jedná se malou chaloupku, jež se nachází ve stejné obci jako Heroltická a disponuje 

relativně nízkou kapacitou, maximálně pro 6 osob. Tyto dva objekty jsou od sebe 

vzdálené 1 km. Chata je vybavena dvěma televizemi, myčkou, automatickou pračkou. 

Součástí objektu je i menší oplocená zahrada, kde mohou klienti využít kryté posezení, 

finskou saunu, venkovní nafukovací bazén s filtrací a na domluvě lze využít taktéž 

vířivku (podmínka: jen při venkovním počasí při teplotách nad 5° C). Pro děti je zde 

přichystáno dětské hřiště. (E-chalupy, 2020a) 

Chatu U Huberta lze nalézt na stránkách www.e-chalupy.cz, kdy se v případě této budovy 

jedná nejspíš o největší a zároveň jedinou reklamu. Potenciální klienti na tuto budovu 

nenarazí ani sociálních stránkách jako je Facebook a Instagram. 

 

Obr. 27: Chata U Huberta (Zdroj: E-chalupy, 2020a) 

Penzion Melcher 

Penzion Melcher je další budovou poskytující ubytovací služby v malebné vesničce. Ani 

tento objekt nedosahuje takové kapacity jako rekreační středisko. Jedná se o rodinný dům 

k pronajmutí s kapacitou maximálně 12 lůžek (4 x dvoulůžkový pokoj + v každém pokoji 

http://www.e-chalupy.cz/
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1 přistýlka). Každý z pokojů disponuje svým sociálním zařízením, součástí penzionu je 

jedna společenská místnost, dvě kuchyně a venkovní posezení. (Znate mapu, 2020) 

Majitelé objektu nabízejí své ubytování prostřednictvím turistických a ubytovacích 

webových stránek. Na sociálních sítích není možné na penzion narazit. 

Areál je k nalezení na stránkách: znatemapu.cz, kempy-chaty.cz, m-penziony.cz 

 

Obr. 28: Penzion Melcher (Zdroj:M-penziony, 2020) 

Penzion Mlýnický Dvůr 

Penzion se nachází 800 metrů od ski resortu Buková hora a je necelé 3 km vzdálený od 

Heroltické. V penzionu je možnost ubytování až pro 36 osob. Objekt je vybaven 8 pokoji, 

každý z pokojů disponuje mikrovlnou troubou, wi–fi a televizí. Součástí hotelu je taktéž 

soukromé neplacené parkoviště a terasa. (Penzion Mlýnický Dvůr, 2019) 

Penzion komunikuje se svými klienty prostřednictvím Facebooku, Instagramu, webu a 

figuruje na mnoho internetových stránkách poskytující ubytování (booking.com, e-

penziony.cz, e-chalupy.cz, penziony.cz, …)  

 

Obr. 29: Penzion Mlýnický Dvůr (Zdroj: Penzion Mlýnický Dvůr, 2019) 
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Apartmány Pod Sjezdovkou 

Jedná se o zařízení, které je vzdálené 200 metrů od rodinného penzionu Mlýnický Dvůr. 

Apartmány Pod Sjezdovkou nabízí ubytování až pro 27 osob, je tu celkem 7 apartmánů 

(4 x čtyřlůžkové apartmány s možností jedné přistýlky, 1 x třílůžkový a 2 x dvoulůžkový). 

Přidanou hodnotou těchto apartmánů je, že každý má svůj vlastní balkón s výhledem na 

sjezdovky ski resortu. Každý z pokojů je vybaven vlastním sociálním zařízením se 

sprchovým koutem a kuchyňkou. Parkování je přímo u objektu v ceně pobytu. (E-

chalupy, 2020b) 

Pro svou propagaci využívají řadu komunikačních prostředků – Facebook, své přehledné 

webovky (podsjezdovkou.cz) a internetové stránky s poskytujícími ubytovacími 

službami (e-chalupy.cz, booking.com, ceskehory.cz, dopenzionu.cz, …)  

 

Obr. 30: Apartmány Pod Sjezdovkou (Zdroj: E-chalupy, 2020b) 

Restaurace a hotel Černá kočka  

Majitel objektu poskytuje ubytovací a stravovací služby ve svém hotelu, který se nachází 

4 km od rekreačního střediska. Kapacita ubytování činí 18 lůžek, je zde možnost 

zarezervování jednolůžkových nebo vícelůžkových pokojů. (Černá Kočka, 2010 – 2020) 

Ubytování je klienty využíváno zejména v letních měsících, kdy zde jsou ubytovaní 

zahraniční hosté, kteří se snaží jít podobnou cestou jako Aleš Valenta a potrénovat tak 

své skokanské umění v místním Acrobat parku. Se zákazníky komunikují prostřednictvím 
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profilového účtu na facebookové stránce, dále využívají svých webových stránek a 

některých propagujících stránek (např. ubytovani.net). 

 

Obr. 31: Restaurace a hotel Černá Kočka (Zdroj: Černá Kočka, 2010 - 2020) 

Acrobat Park Cz 

Acrobat park nabízí širokou nabídku pro své klienty, jedná se o největší světový areál, co 

se týče rozsahu a služeb svého druhu. Areál zahrnuje hotel, restauraci, sportovní vyžití – 

skokanské můstky Aleše Valenty, wellness, posilovnu, plážový volejbal, trampolíny na 

trénování, … Je to především letní tréninkové zázemí pro akrobatické lyžování. Hotel 

využívají čeští a zahraniční sportovci, ubytovat se mohou v jednom z 11 pokojů (jedno, 

dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje – celkem 39 lůžek). V případě potřeby si klienti mohou 

k samotnému ubytování přiobjednat také stravování (formou snídaně, polopenze). 

(Acrobat park, 2020) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o areál, který ve světě nemá obdoby, tak v letních měsících 

je permanentně využíván. Vedení komplexu informuje své klienty prostřednictvím 

webových stránek, Facebooku a Instagramu, na kterém nejsou příliš aktivní. Areál je 

rovněž propagován samotným olympijským vítězem Alešem Valentou, díky němuž byl 

Acrobat park vybudován v souvislosti s jeho vybojovaným olympijským zlatem v roce 

2002 v akrobatickém lyžování. Areál je občas také zmíněn v televizním přenosu v některé 

z reportáží, popřípadě ve sportovních zprávách. 
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Obr. 32: Aleš Valenta se svým Acrobat Parkem (Zdroj: Acrobat Park, 2020) 

 

Obr. 33: Skokanské můstky-Acrobat Park (Zdroj: Acrobat Park, 2020) 

Penzion Kocanda 

Dle mého názoru se jedná o největší konkurenci Heroltické s.r.o., avšak tyto dva objekty 

vzájemně spolupracují. V rámci dobrých vztahů mají nastavený koncept jakési 

kooperace, kdy navzájem doporučují potenciálním hostům vždy svého konkurenta, když 

mají ve svém zařízení zrovna zaplněnou kapacitu. 

Penzion má kapacitu 45 lůžek, přičemž ta bude výrazně zvýšena, neboť vedení komplexu 

má v plánu velké rozšíření objektu. Součástí penzionu je také restaurace, dětské hřiště a 

velký bazén. (Penzion Kocanda, 2020) 

Informace o areálu jsou k nalezení na jejich webových stránkách, na Facebooku. Penzion 

nemá takovou propagaci prostřednictvím internetových stránek nabízející ubytování jako 

ostatní konkurenti.  
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Obr. 34: Restaurace a penzion Kocanda (Zdroj: Mapy, 2020) 

Roubenka Pod Strání 

Roubenka nabízí k pronajmutí dva podkrovní apartmány s celkovou kapacitou pro 12 

osob + možnost přistýlek. Tento objekt se nachází ve vesnici Písařov a je vzdálen 1,5 km 

(3 min cesty autem) od penzionu Kocanda. Klienti mají možnost využití vinárny, finské 

sauny nebo třeba posezení s grilem. (Roubenka, 2010) 

Majitelé využívají ke své propagaci Facebooku, své webovky a také propagující 

internetové stránky v této oblasti (bezva-ubytko.cz, penziony.cz, dopenzionu.cz, …)   

 

Obr. 35: Roubenka Pod Strání (Zdroj: Roubenka, 2010) 
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Konkurence Heroltické s.r.o. ve svém okolí 

 

Obr. 36: Konkurence Heroltické s.r.o. (Zdroj: Google, 2020) 

 

Porovnání konkurentů z pohledu vybavenosti jednotlivých zařízení 

Tab. 8: Porovnání konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování dle zjištěných informací z webových stránek 

jednotlivých podniků) 

 

3.6.5. Veřejnost 

Společnost se snaží v co největší míře brát zřetel na obyvatelé místní vesnice, tak aby je 

podnik svou podnikatelskou činností co nejméně zatěžoval, a to nejen v době nočního 

klidu. Firma se zkrátka snaží s obyvateli být tzv. za dobře. K utužování dobrých vztahů 

napomáhá třeba poskytnutí brigádních prací pro místní obyvatelstvo. Dalším dobrým 

gestem společnosti je napomáhání k organizaci místního hasičského plesu (Beneš, 2020). 

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Sloupec7 Sloupec8 Sloupec9 Sloupec10

Heroltická s.r.o. U Huberta Melcher Mlýnický Dvůr Pod Sjezdovkou Čená kočka Acrobat Park Kocanda Pod Strání

Kapacita ubytování 60 + 48 (chatky) 6 12 36 27 18 39 45 12

Bazén ANO ANO NE NE NE NE NE ANO NE

Vířivka ANO ANO NE NE NE NE ANO NE NE

Sauna ANO ANO NE NE NE NE ANO NE ANO

Sportovní vyžití v areálu ANO NE NE NE NE NE ANO NE NE

Chatky ANO NE NE NE NE NE NE NE NE

Restaurace  ANO NE NE NE NE ANO ANO ANO ANO

Lyžařský vlek ANO NE NE NE NE NE NE NE NE

Možnost stravování ANO NE NE NE NE NE ANO ANO NE

Hodnocení (dle Google) 4,4 Není uvedeno Není uvedeno 4,2 4,8 3,1 4,1 4,2 4,6
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3.7. Analýza makroprostředí 

3.7.1. PEST analýza  

Pro analýzu makroprostředí bylo využito přístupu PEST, někdy je používána rozšířenější 

verze PESTE, SLEPT(E). 

Faktory makroprostředí lze rozdělit do několika skupin. Na základě toho se zpracovává 

analýza PEST: 

- Politické prostředí 

- Ekonomické prostředí 

- Sociální prostředí 

- Technologické prostředí  

• Politické faktory  

Stát má vliv na ekonomiku organizace především v podobě zákonů, finančních podpory, 

vyhlášek, nařízení vlády a jinými právními normami, kterými se musí řídit a respektovat 

je. Když bychom si uvedli zákon o daních z příjmů, jenž určuje podmínky odvodu daně 

z příjmů fyzických a právnických osob. Mezi relativně diskutovaný politický faktor patří 

EET (elektronická evidence tržeb). V době jejího zavedení znamenala pro personál zátěž, 

postupem času si však na nový systém všichni zvykli. Těžko říct, zda bylo zavedení EET 

přínosem nebo naopak. 

Programy finanční podpory v oblasti rekreace a sportu: 

Způsob financovaní prostřednictvím dotace v této oblasti zahrnuje spoustu finančních 

programů (ze strukturálních fondů, ze státních grantů). Projekty v oblasti rekreace a 

sportu se snaží zejména modernizovat infrastrukturu, taktéž se snaží o rozvoj v městech 

tak, aby lidé měli možnost příjemného trávení času, s čímž souvisí rovněž aktivní 

odpočinek. (Dotační info, 2020) 

„Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podporuje opatření pro 

snižování energetické náročnosti objektů sloužících k ubytování hostů.“ (Dotační info, 

2020) 

http://www.dotacni.info/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost-2014-2020/
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„Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a odborného 

vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění kvalifikované pracovní síly, mimo 

jiné, také v oblasti cestovního ruchu.“ (Dotační info, 2020) 

„Granty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mohou každoročně čerpat 

neziskové organizace, které vlastní nebo provozují sportovní zařízení, podpora se týká 

materiálně technické základny sportovních organizací a zahrnuje výstavbu nebo 

rekonstrukci sportovních areálů a zařízení včetně jejich vybavení.“ (Dotační info, 2020) 

Aktuální politická situace v ČR a vlastně v celém světě budí nejen pro podnikatele dojem 

nejistoty. Neboť v souvislosti s opatřeními vlády, které reagují na nevyzpytatelný průběh 

onemocnění Covid – 19, sužující celý svět, jsou plány podnikatelů do velké míry 

omezeny a vykazují určité známky nejistoty. Jedno z opatření se týká omezení 

poskytování služeb ubytovacích a rekreačních středisek. A nikdo neví, jak se si situace 

bude vyvíjet následující měsíce. V případě nedostatečné podpory od států můžou 

jednotlivé organizace zaznamenávat obrovské ztráty, vedoucí v nejhorším případě až 

k zaniknutí společnosti. 

• Ekonomické faktory 

Tak jako pro všechny organizace i pro tuhle firmu, hraje značnou roli inflace, HDP, 

ekonomický růst, průměrná mzda, zaměstnanost, pohyb cen energií, velikost a kvalita 

konkurence, možnost financování z dotačních programů. 

Současně se dá očekávat, že naši republiku a s ní i celý svět zasáhne hospodářská krize. 

Mnohé odhady odborníků jsou, že tato krize bude mít ještě mnohem větší dopady, než ta 

která naši republiku zasáhla v roce 2008. 

Ačkoli data v České republice k 31. 3. 2020 poukazují na nezaměstnanost ve výši třech 

procent (Olomoucký kraj – 3,1 %). Tak se dá očekávat, že současná pandemie se zcela 

jistě negativně projeví do těchto údajů. Do jaké míry pandemie zamává s nezaměstnaností 

obyvatelstva v naší republice se dá momentálně těžko odhadovat. Vše bude záviset 

především na tom, kdy bude společnosti a ekonomické situaci umožněno vrátit se 

k normálnímu fungujícímu stavu. (Aktuálně, 1999 – 2020a) 

V souvislosti s pandemií, kdy se její odeznění očekává asi po 90 dnech, jde také ruku 

v ruce pokles výkonnosti ekonomiky, kdy dle pandemického plánu ČR lze očekávat 

z makroekonomického hlediska pokles o 1,5 – 2 %. (Vláda, 2020) 

http://www.dotacni.info/operacni-program-zamestnanost-2014-2020/
http://www.dotacni.info/statni-podpora-sportu-pro-rok-2014/
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Hrozící vysoká nezaměstnanost a pokles výkonnosti ekonomiky se bezpochyby může 

promítnout do tržeb a obsazenosti podniku. V případě tohoto scénáře může tato 

ekonomická krize zasáhnout do ekonomiky jednotlivých rodin, kdy se mohou potýkat 

s finančními problémy. Budou se snažit najít určitá východiska, kdy jedno z nich 

bezpochyby bude vzdání se dovolené, pobytu v přírodě, lyžařského výcviku pro své děti 

a podobně. Pro podnik je to hrozba v podobě klesající klientely. 

Důsledky této pandemie bude zatěžkávací zkouškou pro všechny podniky, nejen pro 

Heroltickou s.r.o. Firma však již v minulosti obstála několik finančních zkoušek, kdy 

třeba několikrát žádala o různé dotace (na přístavbu areálu, přestavbu kuchyně, další 

modernizace). Nikdy však dotace podniku udělena nebyla.   

• Sociální faktory 

Na základě prováděných statistik ČSÚ ohledně počtu obyvatel žijících na českém území 

zaznamenal český národ v rozmezí od roku 2013 do 2019 nárust obyvatel o 183 220 

obyvatel. K 31. 12. 2019 žije na území ČR 10 693 939 obyvatel. (Český statistický úřad, 

2020a) 

Z posledních zkoumaných let lze tedy vyčíst stoupající tendenci obyvatelstva, což by 

mohl přimět stále více lidí cestovat v rámci tuzemské republiky a podporovat tak českou 

ekonomiku.  

Z tabulky ČSÚ o hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v ČR lze vyčíst 

nárust těchto zařízeních. S přibývajícími objekty roste také zájem hostů, viz. hosté 

celkem. Dokládá to tedy rostoucí oblibu obyvatel ČR cestovat po své zemi a objevovat 

tak krásy naší krajiny. Díky tomuto faktu by mohlo také více profitovat rekreační 

středisko Heroltická s.r.o.  

Tab. 9: Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu v jednotlivých letech (Zdroj: Český 

statistický úřad, 2020b) 

 

Dle ČSÚ je v Olomouckém kraji 508 hromadných ubytovacích zařízení, z toho největší 

část z nich je právě z okresu Šumperk 167. (Český statistický úřad, 2020c) 
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Z čehož se dá usuzovat, že právě tento okres je z Olomouckého kraje nejatraktivnější a 

nejžádanější.  

To, že roste zájem hostů o rekreační střediska dokládá také zvýšení „domácích“ hostů za 

první tři čtvrtletí roku 2019 o 2,8 % oproti roku 2018. Přibylo také klientů ze zahraničí, 

zde je zaznamenán nárust o 2,3 procenta. Zvýšený zájem zaznamenali všechny kraje, 

vyjma kraje Vysočiny. Kraj Vysočina zaznamenala pokles návštěvníků ze zahraničních 

zemí. (Aktuálně, 1999-2020b) 

• Technické/technologické faktory  

V dnešní době platí nepsané pravidlo, kdy většina majitelů se snaží dosáhnout zisku 

prostřednictvím nejnovějších technologií a snaží se zároveň neustále být před svou 

konkurencí. Avšak v oblasti poskytování služeb ubytování tento trend není tak důležitý 

jako třeba v průmyslovém odvětví, kde jsou technologické změny zaznamenány každou 

chvíli. V oblasti ubytování, hotelnictví to není podmínkou k dosahování vysokých zisků. 

Modernizace, inovace je samozřejmě klíčová, ale není potřeba na ni dbát takový důraz, 

neboť se nejedná o rychlé převratné změny. Dá se říci, že postupné stárnutí technologií 

v těchto zařízeních nehraje takový vliv na udržení si konkurence jako v jiných odvětvích. 

Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, majitelé svou firmu postupně rozvíjí, inovují 

a vedou ji k větší konkurenceschopnosti (vybudování wellness, rozšíření jídelní 

místnosti, výstavba plážového hřiště, modernizace pokojů apod.). Podnik využívá i 

některá technická vybavení, která byla součástí střediska od začátku svého působení 

(lyžařský vlek, restaurace). 

Při pohledu do minulosti můžeme celkově zhodnotit, že firma generuje mnohem vyšší 

zisky, než tomu bylo v dřívějších letech, vede si tedy o poznání lépe. Jejich strategie 

podnikání se jeví jako správná. 

3.8. Výzkumná část-analýza spokojenosti zákazníků 

Tato část bakalářské práce je zaměřená na výzkum spokojenosti zákazníků 

s poskytovanými službami rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Výzkum byl proveden 

formou dotazníkového šetření. Na základě zjištěných odpovědí z dotazníku provedu 

jejich interpretaci a z výsledků následně vyvodím návrhy na zlepšení pro areál tak, aby 

přispěly ke zvýšení spokojenosti hostů. 
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Anonymní dotazník byl rozeslán každému z hostů individuálně elektronicky 

prostřednictvím emailové komunikace (výjimečně za pomoci messengru na Facebooku) 

s internetovým odkazem na webovou stránku s dotazníkem. Respondenti odpovídali jak 

na otevřené, tak na uzavřené otázky. U některých uzavřených otázek měl vyplňující 

možnost zakliknout i více odpovědí, popřípadě doplnit svoji opověď. Dotazník byl 

rozesílán klientům, kteří tento komplex již navštívili, a to jak individuálním 

návštěvníkům, tak organizovaným skupinám (především vedoucí, ale i příslušníci těchto 

skupin).  

Dotazník byl sestaven za pomocí formuláře Google, který je zcela zdarma k nalezení na 

stránkách Google a umožňuje tak analyzovat průzkumy. Google jednotlivé odpovědi 

respondentů průběžně zaznamenává, a zároveň pro tyto odpovědi zpracovává adekvátní 

grafy. 

3.8.1. Analýza jednotlivých odpovědí 

Elektronický dotazník byl sestaven pro ženy i muže různých věkových kategorií, celkem 

jich bylo rozesláno 163, přičemž na otázky odpovědělo pouze 111 respondentů, z toho 

však jeden dotazovaný odeslal prázdný formulář. Díky lidem, kteří byli ochotni věnovat 

čas dotazníkovému šetření byla návratnost průzkum 68,1 %. Převážná většina odpověděla 

na všechny uzavřené otázky. Zatímco na závěrečnou otevřenou otázku neopověděla ani 

polovina z dotazovaných (49 opovědí). 

Pohlaví respondentů 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že ze 110 respondentů vyplnilo dotazník 74 žen (67,3 

%) a 36 mužů (32,7 %). Zjištěné informace mohou vypovídát o tom, že areál navštěvují 

z větší části spíše ženy. Což dokládá i fakt, že v případě organizovaných skupin, jsou 

pořadatelé z velké části ženy. 
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Graf 12: Pohlaví respondentů (Zdroj: Docs Google, 2020) 

Věková kategorie návštěvníků 

Na grafu „věková kategorie“ můžeme vidět, že dotazník vyplnilo nejvíce osob ve věku 

27-45 let (39 odpovědí) a 46–59 let (35 odpovědí). Z čehož se dá vydedukovat, že areál 

navštěvují především rodiny s dětmi. Výsledky jsou lehce zkreslené, neboť velká řada 

studentů škol dotazník nevyplnilo, pouze jejich vedoucí. Jedním z důvodů byla situace 

kolem pandemie. Do okolních škol jsem se totiž chtěl vydat osobně, abych studentům 

vysvětlil důvod průzkumu, avšak momentální situací mi tento krok nebyl umožněn. Tato 

mladší věková kategorie totiž své pobyty většinou nezajišťují, a tak mi na ně nebyly 

poskytnuty kontakty, jako v ostatních případech. Na základě získaných dat od vedení 

podniku ovšem vím, že těchto organizovaných skupin, kdy členové jsou studenti, je 

během roku spousta.  
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Graf 13: Věk respondentů (Zdroj: Docs Google, 2020) 

S kým areál navštěvuji? 

U téhle otázky měli hosté možnost odpovědět více možností, popřípadě doplnit další 

chybějící odpověď. Celkem bylo tedy zaznamenáno 123 reakcí od 110 respondentů. Jak 

již bylo avizováno v předešlém grafu, tak tento pruhový graf jenom potvrzuje předešlé 

tvrzení. A to ten, že areál nejvíce navštěvují rodiny (přátelé) s dětmi (54 odpovědí) a 

organizované skupiny (škola – 33 opovědí, tábor – 23 odpovědí) 

 

Graf 14: Návštěvníci rekreačního areálu (Zdroj: vlastní zpracování Docs Google, 2020) 
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Z jakého kraje jsem navštívil rekreační středisko? 

Klienti, kteří se účastnili dotazníkového šetření, nejčastěji uváděli, že areál navštívili 

z Olomouckého kraje (42 odpovědí – 38,2 %) a Pardubického kraje (34 odpovědí – 30,9 

%). Což je ovlivněno především umístěním areálu – rozhraní Pardubického a 

Olomouckého kraje. Velkou část hostů představují rovněž obyvatelé s trvalým bydlištěm 

v Jihomoravským kraji, což utvrzuje informaci o oblíbenosti tohoto regionu brněnskými 

klienty. Nejenže dojíždějí do místního areálu, ale spoustu obyvatel právě 

z Jihomoravského kraje vlastní v místní obci také své chaty. Místní vesnice leží 

v klidném přírodě a chataři si sem jezdívají odpočinout, ať už aktivně či pasivně. Z grafu 

lze vyčíst určitou pestrost krajů, odkud do tohoto zařízení zákazníci zavítají. 

 

Graf 15: Původ hostů (Zdroj: Docs Google, 2020) 

Středisko navštěvuji za účelem…  

Jedna z dalších otázek v dotazníkovém šetření byla zaměřena na účel návštěvy střediska. 

Jednalo se o uzavřenou otázku s možností vepsání své další odpovědi. Pod nejčastější 

důvody, proč klienti zařízení navštívili, spadají rodinné pobyty, pobyty s přáteli, kde tuto 

možnost zakliklo 35 respondentů, velká část respondentů využívá areál ke školním akcím 

(lyžařský výcvik – 26 odpovědí, škola v přírodě – 9 odpovědí nebo třeba seznamovací 

pobyty žáků – 5 respondentů). Středisko je hojně využíváno také pro konání táborů (18 

odpovědí). Sedmnáct respondentů uvedlo, že se jedná o vhodné místo pro konání pro 

společenských událostí (svatba, oslava, ...). Další záměry svého navštívení objektu jsou 

uvedeny v následujícím grafu. 
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Graf 16: Účel návštěvy objektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Docs Google, 2020) 

Jaké produkty využili klienti? 

Z dotazníkového šetření vyplynulo také jaké produkty návštěvníci nejraději využívají 

během svého působení v areálu. Nejčastěji se jedná o produkty v podobě využití bazénu 

(vnitřní, venkovní), to v průzkumu uvedlo hned 89 účastníků, dalším velmi využívaným 

produktem je místní sjezdovka, na kterou poukázalo 62 respondentů. Mezi oblíbené 

nabízené služby spadá také vířivka (57 odpovědí) anebo třeba využití Heroltické 

hospůdky (52 respondentů). Mezi oblíbené služby patří také jednotlivé hřiště pro sport. 
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Graf 17: Využité produkty (Zdroj: Vlastní zpracování dle Docs Google, 2020) 

Spokojenost klientů s areálem a nabídnutými službami 

Při položení této uzavřené otázky byla využita škála, která vypovídá o spokojenosti hostů 

s rekreačním komplexem Heroltické s.r.o. Stupnice má celkem pět hodnot od 1 do 5, 

přičemž jednička znamená minimální spokojenost se službami, naopak 5 maximální 

spokojenost. 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že hned 79 hostů (71,8 %) ohodnotili svou návštěvu 

v objektu tím nejlichotivějším ohodnocením, 26 hostů (23,6 %) v areálu vidí ještě drobné 

nedostatky a ohodnotili svůj pobyt hodnocením 4. Ze zbylých pěti respondentů hned tři 

ohodnotili komplex průměrně, čísle 3 a zbylý dva nebyly s komplexem spokojeni vůbec. 

Ze získaných dat lze usoudit, že převážná většina je s rekreačním zařízením nadmíru 

spokojena. 
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Graf 18: Spokojenost klientů (Zdroj: Docs Google, 2020) 

Nedostatky v areálu 

V poslední otevřené otázce mohli klienti uvést, co během svého pobytu postrádali a co 

by naopak ocenili. Tuto závěrečnou otázku vyplnilo 49 respondentů. 

Nejčastější odpovědi: 

- Zajištění umělého zasněžování sjezdové plochy – uvedeno 16x 

- Vybudování tělocvičny – uvedeno 11x 

- Upravit akustiku v jídelní místnosti + nevhodné židle v prostorách jídelny – 

uvedeno 6x 

- Vybudování posilovny – uvedeno 4x 

Zjištěné nedostatky slouží jako jeden z podkladů pro vypracování návrhové části. 

3.9. Souhrn analýz 

Na základě zjištěných informací o rekreačním středisku Heroltická je podnik komplexně 

zanalyzován v následující tabulce. Souhrn analýz byl pro přehlednost vypracován za 

pomoci přístupu SWOT. Tabulka poukazuje na silné a slabé stránky podniku a také na 

jejich možné příležitosti a případné hrozby. Výstupy z tohoto souhrnu zároveň slouží jako 

podklad pro vedení společnosti, kdy za pomocí tohoto přístupu mohou pracovat na dalším 

rozvoji společnosti. Tabulka totiž poukazuje na to, v jaké oblasti organizace zaostává a 

kde naopak převyšuje své konkurenty. Neznamená to ovšem, že podnik přestane pracovat 

na svých silných faktorech a bude se věnovat pouze svým slabinám. Ideálně by podnik 

měl neustále rozvíjet své silné stránky a slabé co nejvíce minimalizovat.  
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Tab. 10: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní prostředí (interní analýza) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Relativně dlouhé fungování na 

trhu – dobré postavení, lidé se 

sem rádi vracejí 

• Jedno z mála ubytovacích 

středisek s takovými možnostmi 

v blízkém okolí 

• Dlouhodobý rozvoj společnosti 

• Multifunkčnost areálu (rekreační 

pobyty, společenské akce, 

sportovní soustředění, dětské 

tábory, …) 

• Dobré vztahy se zákazníky, 

dodavateli, se městem Štíty 

(spolupráce) 

• Doporučení od zákazníků 

ostatním 

• Kvalitní, komfortní ubytování 

(penzion a hlavní budova) 

• Nedotčená, krásná příroda 

• Celosezónní nabídka služeb 

• Příjemný a ochotný personál 

• Přijatelné ceny ubytování (i 

v porovnání s konkurencí) 

• Lyžařský vlek pro začátečníky 

hned u objektu 

• 3 km od areálu velké a známé 

lyžařské středisko Ski resort 

Buková hora 

• Rozmanitost nabídky služeb 

klientům 

• Restaurace 

• Nedostatečná infrastruktura, 

zanedbané silniční komunikace 

• Spojení, místní autobusy zde jezdí 

2-3 denně, vlakové nádraží zde 

sice je, ale doprava touhle formou 

byla zrušena z důvodu 

nedostatečné vytíženosti 

• Nejbližší obchod s potravinami se 

nachází 4 km od areálu 

• Nízký komfort chatek 

• Slabá aktivita na sociálních sítích 

• Nedostačující aktualizace svých 

webových stránek 

• Absence platby kartou 

• Chybí možnost výběru z více 

druhů jídel (oběd a večeře) 

Vnější prostředí (externí analýza) 

Příležitosti Hrozby 
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• Zvýšení zájmu návštěvníků 

budováním nového objektu, 

modernizací 

• Zlepšení na sociálních a 

webových stránkách – lepší 

komunikace se zákazníky 

• Zvýšení zájmu o služby 

především v měsících listopad a 

prosinec 

• Snaha o zažádaní dotací 

k rozšíření, ke zkvalitnění služeb 

areálu 

 

• Riziko vstupu nové konkurence, 

popřípadě rozšíření služeb 

konkurence 

• Hrozící ekonomická krize 

• Pokles poptávky 

• Aktuální situace kolem 

koronaviru COVID – 19 (rušení 

pobytů), globální oteplování – 

nedostatek sněhu 

• Legislativní změny 

• Rostoucí náklady na energii 
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4. Návrhová část 

V této kapitola se budu podrobně věnovat návrhům, kdy důsledkem jejich realizace by 

mělo dojít ke zlepšení/ zkvalitnění/ doplnění nabízených služeb a díky tomu také k 

navýšení spokojenosti zákazníků. V návrhové části budu vycházet z provedené analýzy 

podniku, z dotazníkového šetření a z jednotlivých rozhovorů (s majiteli, zaměstnanci a 

některými klienty). Právě z těchto získaných informací ohledně firmy Heroltická s.r.o. 

vyplynulo mnoho případů pro zlepšení. Těmito případy se hodlám v návrhové části 

zaobírat a postupně je rozebrat. 

Za pomoci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že respondenti by v zimní sezóně ocenili 

v areálu umělé zasněžování, a to v době, kdy přírodní sněhová pokrývka není dostačující 

pro provoz vleku. Na tento problém poukazovali klienti i ve chvíli, kdy jsem s některými 

z nich vedl rozhovor. Návštěvníci by dle průzkumu také uvítali vybudování posilovny a 

postavení tělocvičny, kterou by využívali zejména v nepříznivém počasí. Návrh na 

zlepšení viděli i ve výměně nevhodných židlí v prostorách jídelny a rovněž by si 

představovali zlepšit akustiku v jídelní místnosti. Návrhů od respondentů pro zdokonalení 

objektu bylo více, avšak mnou byly vybrány ty nejčastěji zmíněné. Jiné zmíněné 

nedostatky nebudou v mým případě zanalyzovány a podrobně rozebrány, avšak budou 

předloženy vedení areálu. 

Na základě rozhovoru s vedením podniku a jejich zaměstnanci mi byla sdělena jejich vize 

do budoucna a problémy, se kterými se potýkají. Jeden z plánů vedení je rozšířit stávající 

objekt o další budovu, která by z 50 % zastávala funkci sportovního využití, ze 40 % 

ubytovací kapacity pro dlouhodobé pronájmy a z 10 % společenských prostorů 

(občerstvení, bufet). V brzké době se rovněž chystají pro odhlučnění jídelní místnosti, 

tento problém je již v jednání s adekvátní firmou řešící problémy tohoto typu. Naopak 

oblasti, ze kterých nevidí podnik východisko se týkají zavedení umělého zasněžování a 

zvýšení poptávky ze strany klientů po „slabých“ měsících (především konec roku – říjen, 

listopad, prosinec)  

4.1. Zajištění lyžování pro úplné začátky 

 Podnik zaznamenává největší návštěvnost především v zimních a letních 

měsících, a to zásluhou zejména ubytovaných organizovaných skupin. Ovšem právě 
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v zimních měsících hrozí úpadek klientů. To je zapříčiněno klimatickými podmínkami – 

nestabilní zimy. Velká řada organizovaných skupin navštěvuje středisko za účelem 

lyžařského výcviku. A ne všichni lyžaři jsou na takové úrovni, aby hned od začátku kurzu 

zvládli absolvovat lyžařský výcvik na vedlejších náročnějších sjezdovkách Ski resortu 

Buková hora. Lyžařský areál je sice vybaven kid parkem se sjezdovou plochou modré 

náročnosti o délce 150 metrů, ale tato sjezdovka je určena především pro lyžařskou školu 

ski resortu. Tzn. Vlek bývá mnohokrát výrazně obsazený a instruktoři lyžařské školy se 

svými klienty mají privilegium v podobě přednostního nastupování na vlek. Z tohoto 

pohledu to není ideální prostor pro externí organizované skupiny (lyžařské výcviky), 

neboť by se na ně nemusela kolikrát dostat řada a nestihli by se naučit potřebné základy. 

Zatímco na místní sjezdovce v oblasti Heroltické se studenti často učí své první začátky 

na lyžích a snowboardu bez nějakého výrazného čekání. A teprve až se stanou zdatnějšími 

lyžaři, následují jejich další kroky do právě zmíněného vedlejšího lyžařského areálu (3 

km). 

 Za pomoci rozhovoru s kantory jednotlivých základních a středních škol a na 

základě výsledků průzkumu dotazovaných respondentů mi byly potvrzeny možné 

scénáře. A to, že v případě nezajištění pokrytí sjezdové plochy sněhem v době lyžařských 

výcviků, budou uvažovat o jiném ubytovacím středisku, hotelu nacházející se hned u 

sjezdovky se zaručeným provozem. Respondenti a učitelé škol poukazovali na nedostatek 

v podobě umělého zasněžování v zimních sezónách, kdy v případě slabých zim musí 

dojíždět do vedlejšího areálu. Provoz lyžařského vleku je totiž závislý na množství 

přírodního sněhu, neboť areál nedisponuje umělými děly produkující sníh. Což se 

v současné době nestabilních zim jeví jako dost zásadní problém.   

 V případě nedostatečné sněhové pokrývky na svahu jsou návštěvníci podniku 

nuceni jezdit za účelem lyžování do již zmíněných lyžařských středisek (Skiresort 

Buková hora – 3 km, Lyžařský areál Zborov – 11 km). Což je především pro organizované 

skupiny chvílemi značně komplikované. Do vzdálených středisek musí dojíždět a 

nemohou v případě potřeby do objektu tak, jak tomu je v případě lyžování na místní 

sjezdovce, ale jsou závislý na skibusu. 

 Na základě debaty s jedním z majitelů ohledně tohoto tématu mi bylo sděleno, že 

již nad zmíněnou problematikou intenzivně přemýšlejí dlouhá léta. Majitelé se pokoušeli 

o různé návrhy, výpočty, ale vždy dospěli k verdiktu, že se jedná o nenávratnou investici 
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v řádech statisíců. S koupí umělého zasněžování jde totiž ruku v ruce taktéž vybudování 

akumulačních nádrží a zásobního rybníku. V případě používání umělého zasněžování by 

bylo povinností majitelů podle zákona také zvýšit komfort vleku zakoupením nového. 

Aktuální používání vleku je totiž provozováno na základě udělené výjimky (provoz bez 

umělého zasněžování). Další investice by spočívala v zakoupení nové výkonnější rolby 

na úpravu svahu, neboť nasněžený sníh umělým dělem na jednu hromadu nedokáže 

současná rolba dostatečně „rozrolbovat“.  Jedná se tedy o finančně neúnosný scénář. 

 Jako jedno z možných východisek se mi jevil nápad s pokrytím sjezdovky 

umělým povrchem, což by pro podnik znamenalo konkurenční výhodu. S jistou 

nadsázkou by mohli vlek provozovat po dobu celého roku, bez ohledu na klimatické 

podmínky. Výstavba by znamenala zvýšení hodnoty střediska a jeho atraktivity. Ale nad 

touhle možností vedení objektu již dříve uvažovalo, ani tato varianta ovšem nepřipadá 

pro firmu v úvahu. Neboť by se jednalo o nenávratnou investici a svah není ve vlastnictví 

pouze majitelů podniku, ale část pozemků spadá pod další osobu – nelze nainstalovat 

umělý povrch do prostorů soukromých majitelů a odkoupení pozemků není možné. 

Jednotlivé strany mají mezi sebou podepsanou tzv. pachtovní smlouvu (v zimních 

měsících využívá pozemky pro své účely Heroltická s.r.o., v letních měsících tato 

spolupráce probíhá opačně).  

Řešení problému:  

 Na základě zjištěných problémů s realizací technického zasněžování sjezdové 

plochy sněžnými děly a nereálné instalace celého svahu umělým povrchem jsou veškeré 

návrhy na vyřešení problematiky značně omezeny.  V úvahu připadá výstavba pouze 

částečné plochy umělým povrchem pro úplné začátečníky, která by se využívala 

z klimatického pohledu ve slabších zimních sezónách. Na této ploše by měli lyžaři 

možnost naučit se své lyžařské základy.  

Na následující mapce (satelitní pohled) je zachycen celý komplex Heroltická s.r.o. spolu 

se sjezdovou lyžařskou plochou. Na obrázku je rovněž vyznačena plocha (50 x 15 m), 

kterou bych navrhoval nainstalovat již zmíněným umělým povrchem na lyžování.  
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Obr. 37: : Lyžařský vlek Heroltické s.r.o. (Zdroj, Google, 2020) 

Druhý obrázek poukazuje konkrétně na plochu (včetně rozměrů), kde bych doporučoval 

tento „kid park“ realizovat. 

 

Obr. 38: Vyznačená plocha pro výstavbu umělého povrchu (Zdroj: Vlastní fotografie) 
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Hlavním cílem výrobců umělých povrchů je vyrábět produkty tak, aby rozdíl mezi 

lyžováním na přírodním, technickém sněhu a lyžováním na umělém povrchu byl 

minimální.  (Sportfix, 2020) 

Lyžování na umělém povrchu na území ČR využívá středisko Němčičky u Hustopečí 

(nejníže položený areál ve Střední Evropě). (Sport Němčičky, 2016) 

4.1.1. Scénář 1: Realizace výstavby umělého povrchu 

s využíváním lyžařského vleku s nízkým vedením lana.  

Tento scénář by měl předejít problému, potýkajícím se s nedostatkem přírodního sněhu. 

Doporučoval bych podniku, aby vystavěli plochu (50 x 15 m) u nástupu vleku v délce 50 

m umělým povrchem. Tento umělý povrch plní svou funkci pro lyžařské dovednosti i bez 

sněhové pokrývky. Povrch by sloužil pro naučení úplných začátků na lyžích/snowboardu 

v případě nedostatku přírodního sněhu. 

Scénář číslo jedna spočívá ve vyměření plochy 50 x 15 m. Na vyměřenou plochu by 

následně byl nainstalován umělý povrch, včetně vleku s nízkým vedením lana v délce 50 

m. Tuto část sjezdové plochy není třeba nikterak vyrovnávat, či vyhrabávat. Nejsou zde 

žádné kameny, které by ohrozily realizaci tohoto návrhu. Jedná se totiž o travnatou 

plochu, kterou je třeba před nainstalováním povrchu pouze posekat. Navrhuji, aby 

vyměření plochy, a poté i nainstalování povrchu s vlekem provedli podle příslušného 

návodu údržbáři podniku. 

Činnosti spojené s tímto scénářem: 

• Vyměření plochy 50 x 15 m – Navrhoval bych, aby tuto činnost provedli údržbáři 

objektu na základě nakresleného plánku  

• Nainstalování umělého povrchu  - I tuto aktivitu by dle mého bez problému zvládli 

vykonat údržbáři objektu za pomoci návodu 

• Nainstalování jezdícího pásu/lana – Po výstavbě plochy umělým povrchem schází 

nainstalování lyžařského vleku s nízkým vedením lana. Taktéž tuto náplň práce 

bych navrhoval přiřadit údržbářům areálu 

Finanční plán pro realizaci lyžařského vleku s umělým povrchem 

V následující tabulce je tento scénář nastíněn do finanční podoby, kdy tabulka zahrnuje 

také vzniklé náklady na instalaci (umělý povrch, vlek) a dopravu vleku. Jediné náklady, 



98 

 

které v tabulce nejsou zohledněny, jsou náklady na dopravce umělého povrchu. 

Předpokládám, že celková doba výstavby potrvá celý pracovní týden a práci budou 

vykonávat dva údržbáři. S tímto faktem pracuji také v tabulce. Finanční návrh na realizaci 

je tedy následující: 

Tab. 11: Výpočet nainstalování umělého povrchu s novým lyžařským vlekem (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Home Tiscali, 2020; Alibaba 2020; Prokop, 2020) 

Lyžařský vlek s nízkým vedením lana 50 m, včetně 

dopravy (LPVE 1,5-100, s pohonem 1,5kW) 

46 192 Kč 

Umělý povrch (50 x 15 m), bez dopravy 
450 000 Kč 

Náklady na zaměstnance – montáž 
12 000 Kč 

Celková částka 
508 192 Kč 

4.1.2. Scénář 2: Instalace umělého povrchu s využitím stávajícího 

vleku. 

Druhý scénář, který jsem navrhnul je podobný tomu prvnímu, ale s jedním rozdílem. 

Dopravení osob od nástupu k výstupu by neprobíhalo prostřednictvím nově 

nainstalovaného vleku v délce 50 m, nýbrž by byl využit již stávající vlek o délce 500 m. 

Navrhoval bych tedy pouze nainstalování umělého povrchu a upravení výstupního místa 

pro lyžaře na úrovni končícího umělého povrchu. 

Činnosti spojené s tímto scénářem: 

- Vyměření plochy 50 x 15 m a zároveň i změření prostoru pod lyžařským 

vlekem v délce 50 m. - Tak jako v předešlém případě, i zde bych doporučil, 

aby tato činnost byla provedena údržbáři objektu na základě nakresleného 

plánku  

- Nainstalování umělého povrchu  - To samé jako u prvního scénáře, opět bych 

navrhoval, aby tato aktivita byla vykonána dělníky objektu  

- Upravení výstupního místa (50 od nástupu) – I zde pro ušetření nákladů na 

najmutí firmy bych navrhoval, aby práci vykonali údržbáři areálu  

Finanční plán 
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Následující tabulka zobrazuje plánované činnosti převedené do finančního náhledu. Zde 

pracuji s variantou, že by dva zaměstnanci naplánované činnosti mohli zvládnout vykonat 

během čtyř pracovních dnů. Náklady na koupi umělého povrchu jsou o 30 000 Kč dražší, 

než tomu bylo v předešlé variantě, neboť povrch musí být nainstalován také v první 

desetině pod stávajícím lyžařským vlekem. Na druhou stranu se zde nepočítá s náklady 

vzniklým na koupi nového vleku. Ani v tomto případě není v tabulce uvedena cena za 

dopravu umělého povrchu. Finanční plán je tedy následující: 

Tab. 12: Výpočet nainstalování umělého povrchu s využitím stávajícího vleku (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Alibaba 2020; Prokop, 2020) 

Umělý povrch-svah (50 x 15 m), bez dopravy 450 000 Kč 

Umělý povrch–stopa pod vlekem (50 m), bez 

dopravy 
30 000 Kč 

Náklady na zaměstnance – montáž, úprava 

výstupního místa 
9 600 Kč 

Výměna lana, pojezdové kladky 3 000 Kč 

Celková částka 492 600 Kč 

 

V případě scénáře 2:  

Spotřeba vleku není velká, hodinový výkon vleku je 7,5Kw – celková spotřebovaná 

elektřina na provoz celého lyžařského vleku vychází areál na 22,50 Kč/hod. Nejedná se 

tedy o žádnou neúnosnou částku. Vlek ovšem není stavěn pro předčasné vystoupení 

lyžařů, mohlo by dojít k vyhození lana z pojezdové kladky na sloupu. Nutná rekonstrukce 

pro případný scénář (Prokop, 2020). 

Budování elektrického vedení není třeba, neboť je tu možnost přísunu energie z již 

zrealizovaného lyžařského vleku.  
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4.1.3. Scénář 3: Upravení sjezdové plochy (50 x 15 metrů) bez 

instalace umělého povrchu s využitím lyžařského vleku 

s nízkým vedením lana 

Jedná se o scénář, kde by nedošlo k instalaci umělého povrchu, ale pouze k montáži 

lyžařského vleku s nízkým vedením lana. Areál by se v tomto případě musel spoléhat na 

počasí, přesněji řečeno alespoň na malou sněhovou pokrývku, která by sice nepokryla 

celou 500 m sjezdovou plochu, ale byla by dostačující pro nově nainstalovaný vlek. 

V případě tohoto scénáře bych doporučil využít rolbu, popřípadě sněžný skútr, který by 

sníh nahrnul na potřebnou plochu (50 x 15 m) tak, aby sjezdovka byla pokrytá souvislou 

vrstvou sněhu v minimální výši 20 cm utlačeného sněhu. 

Činnosti spojené s tímto scénářem: 

- Nainstalování jezdícího pásu/lana – Nainstalování lyžařského vleku s nízkým 

vedením lana. Taktéž tuto náplň práce bych navrhoval přiřadit údržbářům 

komplexu. 

Finanční plán pro tento scénář 

V následujícím finanční plánu pracuji pouze s náklady vzniklými na koupi a dopravu 

lyžařského vleku a s náklady na zaměstnance. Předpokládám, že instalace vleku zabere 

dvěma zaměstnancům čas v podobě dvou pracovních dnů. 

Tab. 13: Výpočet pro realizaci sjezdové plochy s využitím nového vleku (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle Home Tiscali 2020; Prokop, 2020) 

Lyžařský vlek s nízkým vedením lana 50 m, včetně dopravy 

(LPVE 1,5-100, s pohonem 1,5kW) 

46 192 Kč 

Náklady na zaměstnance – instalace 4800 Kč 

Celková částka 50 992 Kč 

4.1.4. Scénář 4: Sjezdová plocha 50 x 15 metrů bez umělého 

povrchu s využitím stávajícího lyžařský vleku  

U čtvrtého možného scénáře platí totéž jako v předešlém případě. Akorát zde bych 

navrhoval neinstalovat nový vlek, ale využít funkci stávajícího vleku. Avšak musí dojít 

k drobné úpravě výstupního místa tak, jak již bylo avizováno ve scénáři číslo dvě. 
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Činnosti spojené s tímto scénářem: 

- Upravení výstupního místa (50 od nástupu) – I zde práci vykonají zaměstnanci 

Heroltické s.r.o. 

Finanční plán 

V následující tabulce počítám pouze s náklady vzniklými na úpravu výstupního místa po 

50 metrech od nástupu a s náklady na zaměstnance, kdy předpokládám že tato činnost 

zabere dvěma dělníkům jeden pracovní den. 

Tab. 14: Výpočet pro realizaci sjezdové plochy s využitím stávajícího vleku (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Prokop, 2020) 

Výměna lana, úprava výstupního místa 3 000 Kč 

Náklady na zaměstnance 2 400 Kč 

Celkem 5 400 Kč 

 

Shrnutí zajištění lyžování pro úplné začátečníky v místě areálu 

Důvod: 

- hrozící úpadek klientely v zimních měsících 

- globální oteplování, měnící se klima– nedostatek sněhové pokrývky 

- přání zákazníků vyplývající z dotazníkového šetření 

Přínos: 

- posílení postavení firmy na trhu v porovnání s ostatními organizacemi – 

přidaná hodnota 

- růst spokojenosti klientů s areálem 

- zvýšení tržeb, udržení si stávajících klientů (zejména lyžařské výcviky) 

4.2. Zvýšení komfortu klientům Heroltické dojíždějící 

lyžovat do Skiresortu 

Zvýšení komfortu by spočívalo v zajištění pravidelnějšího příjezdu skibusu, popřípadě 

v dopravě teplého jídla (oběd) zaměstnanci objektu. 
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V současné době je vedení střediska v zimních sezónách domluveno s managmentem Ski 

resortu Buková hora na přepravě lidí s jejich lyžařským vybavením prostřednictvím 

skibusu lyžařského areálu z Heroltické s.r.o do ski resortu a zpět. Ovšem tato přeprava je 

zajištěna pouze jednou denně (tam a zpět). To znamená, že ubytované vyzvedne skibus 

v dopoledních hodinách (dle domluvy) a teprve až skupina odjezdí své plánované jízdy 

(většinou kolem 16:00), tak se vrací skibusem zpět do místa svého pobytu. Lyžaři tedy 

nemají možnost naobědvání se v objektu a vrácení se zpět na svah. Oběd chystají 

zaměstnanci formou balíčků, které si berou ubytovaní s sebou. Nejedná se tedy o teplou 

stravu. Zde v místě objektu je čeká poté až večeře. Což bývá zejména pro lyžařské 

výcviky kolikrát značně komplikované.  

Možná řešení: Dovoz jídla, pravidelnější odvoz 

4.2.1. Dovoz jídla 

Jako jedno z možných řešení bych navrhoval dovoz teplého jídla zaměstnanci objektu 

služebním autem do prostorů ski resortu Bukové hory. S tímto návrhem souvisí také 

zajištění vhodných prostorů pro vlastní konzumaci s vedením střediska. V lyžařském 

areálu se nachází jedna místnost, tzv. „bufet“ pro veřejnost (pro konzumaci vlastních jídel 

a nápojů). Jedná se ale o místnost, která je přístupná všem návštěvníkům ski resortu. Hrozí 

tedy nedostatek místa pro stravování organizovaných skupin. V úvahu přichází také 

domluvení se s managementem areálu na pronajmutí si části prostoru na určitou hodinu 

(např. 12:30 – 13:00 hod.) v místním restauračním zařízení. Tato možnost ovšem závisí 

na domluvě se zaměstnanci skiareálu. Vzhledem k tomu, že v lyžařském středisku trávím 

relativně dost času jako zaměstnanec – instruktor lyžování, tak vím, že tento oddělený 

prostor v oblasti restaurace slouží v pracovním týdnu jako místnost pro stravování 

(dopolední svačinky, 10:00 – 10:30) základních škol a mateřských škol, jejichž lyžařští 

instruktoři jsou zaměstnanci areálu. Proto si myslím, že by vedení lyžařského střediska 

nebylo proti a prostor by bez problémů pro externí lyžařské výcviky ubytovacího 

komplexu Heroltická s.r.o. nabídli na půl hodiny k pronajmutí. Situace by se samozřejmě 

také odvíjela dle aktuální obsazenosti – dle jarních prázdnin podle regionů. Jsem si totiž 

jist, že v době brněnských prázdnin by tato možnost byla zamítnuta ze strany lyžařského 

střediska. Jelikož v tomto období generuje lyžařský komplex nejvyšší návštěvnost, proto 

by bezpochyby chtěli veškeré prostory nabídnout v době oběda svým klientům.  
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Finanční plán stravování pro jeden lyžařský turnus – ECO gastro obaly (ekologicky 

rozložitelné) 

Tabulka znázorňuje vypočtenou částku od pondělí do pátku pro stravování (oběd) 

jednoho lyžařského turnusu v ski resortu Buková hora s využitím ekologických obalů 

(průměru 45 osob, tzn. celkem 225 porcí).  

Finanční plán je sestaven pro celý lyžařský výcvik, včetně učitelů a instruktorů. 

V průměru se jedná organizovanou skupinu 45 členů. Lyžařské výcviky bývají většinou 

plánované na 5 pracovních dnů, z čehož vyplývá, že podnik připraví za celý týden celkem 

225 obědových porcí. V následují tabulce je počítáno s klasickými menu boxy pro 

dospělé porce. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny náležitosti potřebné k zabalení 

jídla s sebou. Zde je sestaven finanční plán pro ekologicky přijatelnější variantu obalů. 

Jedná se totiž o eko obaly – plně kompostovatelné jednorázové gastro obalové materiály. 

V následujícím sloupečku tabulky je celková cena pro objednané balení (1000 ks, 250 

ks), kdy z tohoto balení je ve třetím sloupci vypočítaná cena pro našich potřebných 225 

dospělých porcí. 

Tab. 15: Výpočet jídla s sebou pro ECO obaly (Zdroj: Vlastní zpracování dle Krabičky Na Jídlo 2020; 

Gastro Obaly 2020a; Gastro Obaly 2020b) 

Zabalení jídla 
Cena pro celkové 

objednané množství 
Cena pro 225 porcí (5 dní) 

Menu box z cukrové třtiny 

dvoudílný 1000 ml – hlavní 

chod s přílohou (balení 250 ks) 

 

1450 Kč 1305 Kč 

Vidlička dřevěná s povrchovou 

úpravou 165 mm 

(balení 1000 ks), 100% BIO 

 

1659,36 Kč 373,36 Kč 

Nůž dřevěný s povrchovou 

úpravou, 165 mm (balení 1000 

ks), 100% BIO 

1203,95 Kč 270,89 Kč 
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Součet 4313,31Kč 1949,25 Kč 

 

Finanční plán stravování pro jeden lyžařský turnus – klasické obaly 

Tabulka znázorňuje vypočtenou částku od pondělí do pátku pro stravování (oběd) 

jednoho lyžařského turnusu v ski resortu Buková hora s využitím klasických obalů (v 

průměru 45 osob, tzn. celkem 225 porcí). 

Jako v předešlé variantě, i zde počítáme s dopravou teplého jídla s sebou. Ovšem v tomto 

případě kalkulujeme s klasickým obalovými materiály. Jedná se o výrazně levnější 

variantu než v případě ekologických obalů. Avšak bych doporučoval přiklonit se spíše 

k předešlému scénáři, neboť je potřeba sebevíc chránit naši planetu a nezaplavovat ji 

zbytečnými plasty. 

Tabulka je sestavena na stejný princip jako vytvořená tabulka pro ekologické gastro 

obaly. 

Tab. 16: Výpočet jídla s sebou pro klasické obaly (Zdroj: Vlastní zpracování dle Obaly2go 2020; 

Dobré Obaly 2014a; Dobré Obaly 2014b) 

Zabalení jídla 
Cena pro celkové 

objednané množství 

Cena pro 225 porcí (5 

dní) 

Menu box 2 – dílný, bílý 

(balení 2 x 125 ks) 
499,12 Kč 449,21 Kč 

Vidlička plastová PS 165 

mm (balení 3 x 100 ks) 
104,91 Kč 78,68 Kč 

Nůž plastový PS 165 mm 

(balení 3 x 100 ks) 
104,91 Kč 78,68 Kč 

Součet 708,94 Kč 606,57 Kč 

 

Finanční plán – vzniklé náklady spojené s tímto typem stravování 

V následující tabulce jsou vypočítány veškeré vzniklé náklady v souvislosti s přípravou 

pokrmu. Náklady jsou počítané pouze na celé porce, nikoli poloviční.  
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Oběd bych doporučoval, aby připravovali kompetentní zaměstnanci objektu v kuchyni 

tak, jako tomu je u jiných jídel (snídaně, večeře, svačiny). I zde kalkuluji s variantou 225 

porcí obědů za týden. Na základě diskuze se zaměstnanci a jejich zkušenostmi spojené 

s náklady na vaření jsme se dopracovali k závěru: 

Průměrné náklady na suroviny potřebné k vaření jsou 30 Kč, s touto částkou kalkuluji 

v následující tabulce (Nyklová, 2020). 

Průměrné náklady na energii na jednu porci činí 7,50 Kč, i zde pracuji s touto variantou 

v tabulce (Prokop, 2020). 

Náklady na zaměstnance zahrnují práci dvou zaměstnanců po dobu 5 – ti dnů. Zde pracuji 

se scénářem, že příprava jídla a následný úklid bude trvat zaměstnancům v průměru 4 

hodiny – za týden tedy celkem 20 hodin připadajících na jednoho zaměstnance 

(dohromady 40 h). 

Tab. 17: Výpočet nákladů na přípravu jídla (Zdroj: Vlastní zpracování dle Prokop, 2020; Nyklová, 

2020) 

Vzniklé náklady na přípravu jídla Cena pro přípravu 225 porcí za celý týden 

Náklady na suroviny 6750 Kč (30 x 225) 

Náklady na energii 1687,50 Kč (7,50 x 225) 

Náklady na zaměstnance 6000 Kč 

Celkem 14 437,50 Kč 

 

Finanční plán-přeprava jídla 

Následující tabulka poukazuje na náklady související s pronájmem prostoru v restauraci 

ski resortu a s dopravením hlavního jídla do místa určení. 

Zde bych navrhoval přepravu jídla prostřednictvím služebního auta Heroltické s.r.o. 

Pracuji s řešením, že přeprava jídla by jednomu zaměstnanci zabrala 30 minut (tam i 

zpět), v součtu tedy 2 hodiny a 30 minut za celý týden. Náklady související s pohonnými 

hmoty jsem stanovil vzhledem k typu služebního automobilu na 6 litrů na 100 km. A 

ačkoli cena pohonných hmot momentálně rapidně klesá, tak i tak jsem stanovil cenu 

benzínu za 1 litr na 30 Kč. Spotřebování pohonných hmot tedy vychází přibližně na 54 

Kč za 5 dní (1,8 l x 30 Kč). 
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6 litrů ………….. 100 km 

x litrů ………….. 30 km 

x = 0,3 x 6 

x = 1,8 litrů na 30 km/5 dní 

x = 1,8 l x 30 Kč = 54 Kč 

Jestliže by lyžařský výcvik nechtěl využívat veřejnou místnost ve ski resortu, tak bych 

navrhoval pronajmutí prostoru v době oběda v místním restauračním zařízení – můj 

odhad na pronájem je 200 Kč na půl hodiny (200 Kč x 5 ní). 

Tab. 18: Výpočet nákladů na přepravu jídla a pronájem prostoru (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Prokop, 2020) 

Náklady na přepravu jídla, na zajištění 

prostoru 

Cena pro přepravu 225 porcí za celý 

týden 

Náklady na zaměstnance 375 Kč (2,5 hod.) 

Náklady na přepravu (bez opotřebení 

pneumatik apod., pouze pohonné hmoty) 
54 Kč (celkem za 5 dní - 30 km) 

Pronájem prostoru 1000 Kč 

Celkem 1372,50 Kč 

 

Součet všech vzniklých nákladů 

Tato tabulka je součtem všech vzniklých nákladů související s dovozem hlavního jídla. 

Tabulka pracuje s dvěma varianty – zabalení jídla do ekologických obalů nebo do 

klasických. 

Tab. 19: Součet všech vzniklých nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování s vyčíslení dílčích nákladů) 

 Ekologické obaly Klasické obaly 

Celkové náklady za 

zabalení jídla 

1949,25 Kč 606,57 Kč 

Náklady na přípravu jídla 14 437,50 Kč 14 437,50 Kč 

Náklady na přepravu 1372,50 Kč 1372,50 Kč 
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Celková částka 17 759,25 Kč 16 416,57 Kč 

 

Z tabulky lze vyčíst, že v případě přepravy jídla (oběda) z firmy Heroltická s.r.o. do Ski 

areálu Buková hora Červená Voda a Čenkovice by náklady na firmu dosahovaly 

v případě využití ekologických obalových materiálů na jídlo 17 759,25 Kč a v případě 

využití klasických plastových obalů 16 416, 57 Kč.  

Varianta B sice vyšla o 1342,68 Kč levněji než varianta A, ale i tak bych bezpochyby 

vedení podniku doporučil popřemýšlet spíše o dražší variantě. Neboť v dnešní době plné 

plastů bych určitě navrhoval jít příkladem a spotřebu plastů co nejvíce omezit, i na úkor 

dražší investice. 

V celkových nákladech je zahrnut rovněž pronájem prostoru v restauraci areálu, 

v případě využívání veřejné místnosti pro klienty by byla částka v obou případech o 1000 

Kč levnější. 

4.2.2. Pravidelnější spojení, interval dopravy prostřednictvím 

skibusu 

Jedna z možností, která by mohla přispět ke zvýšenému komfortu lyžování návštěvníků, 

aniž by muselo vedení zasahovat nějakým způsobem do stávajícího lyžařského vleku, je 

také zajištění dopravy prostřednictvím skibusu. Jak již bylo řečeno v předešlém návrhu-

tato služba pro organizované skupiny v areálu již funguje, ale pouze jedenkrát za den (tam 

a zpět). Lyžaři mají možnost využití skibusu resortu v ceně svých skipasů.  

Možná varianta: Navrhoval bych managementu podniku, aby se domluvili s personálem 

lyžařského střediska na častějším, pravidelnějším spojení. Alespoň dvakrát denně, 

přičemž vzniklé náklady navíc nad rámec nabízených služeb ski areálu by hradila 

Heroltická s.r.o. Do tohoto řešení je ovšem nutné započítat také náklady na dobu na 

čekání řidiče se svým autobusem před podnikem do doby, než se studenti a učitelé 

lyžařského kurzu naobědvají. Popřípadě náklady na další jízdu (3x denně). Zajištěním 

posílení dopravy na trase Heroltice – Buková hora by podnik předešel problému se 

stravováním v době poledne. 

Posílení spoje skibusu – časový harmonogram 
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Tabulka se snaží nastínit situaci, jak by doprava skibusem mohla vypadat, jaký čas 

příjezdu a odjezdu autobusu by mohl být pro klienty vyhovující. 

Tab. 20: Ideální spojení skibusu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odjezd z Heroltické s.r.o. Příjezd do Heroltické s.r.o. 

V dopoledních hodinách (rozmezí od 

8:00 do 9:30 hod.) 

Na poledne – oběd (12:00 – 12:45 hod.) 

Po obědě ubytovaných (12:45 hod.) V odpoledních hodinách (16:00 hod.) 

 

Finanční plán – vzniklé náklady na posílení spojení skibusu 

Zde je posílení frekvence spoje skibusu přepočítáno do finanční podoby. Předpokládám, 

že náklady navíc nad rámec nabízených služeb ski areálu by se mohly vyšplhat ke dvěma 

tisícům za pět dní. A to jak v případě varianty, kdy by ski bus dojížděl dvakrát denně a 

řidič autobusu by na organizovanou skupinu musel čekat, tak v případě, že by skibus 

dojížděl třikrát denně. Neboť když by byl zajištěn dovoz pouze dvakrát denně, tak se musí 

zároveň brát v potaz náklady na čekání řidiče, kdežto když by byla zajištěna doprava 

třikrát denně, tak zde se sice odpadají náklady na čekání, ale vzniknou další náklady na 

pohonné hmoty a na řidiče autobusu (jedna cesta navíc). 

Tab. 21: Vzniklé náklady v návaznosti na posílení spoje skibusu pro ubytované (Vlastní zpracování) 

 Cena za 5 dní (Po – Pá) 

Vzniklé náklady na přepravu skibusem 2000 Kč 

 

Shrnutí zajištění teplé stravy/pravidelnějšího spojení skibusu na trase Buková hora 

– Heroltice pro klienty areálu dojíždějící do ski resortu: 

Důvod: 

- Organizované skupiny (lyžařské výcviky) postrádají během svého kurzu 

teplou stravu v době poledne 

Přínos: 

- Udržení si stávajících klientů v zimním období 
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4.3. Zvýšení obsazenosti rekreačního střediska 

prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích, slev 

S personálem rekreačního komplexu jsme se zabývali problematikou nejméně 

obsazených měsíců v kalendářním roce (viz. kapitola 2.2. vytíženost střediska). Ačkoli 

komplex zaznamenal enormní růst návštěvníků od svého začátku působení na trhu, tak 

zacelit mezeru v některých termínech se vedení stále nedaří. Jako jedno z opatření, jak 

předejít tomuto problému, bych doporučil intenzivnější aktualizace informací na svých 

webových stránkách. Navrhuji taktéž větší aktivitu na sociálních sítích, kam by 

zaměstnanci rovněž mohli přidávat příspěvky o aktuálním dění v areále, a tím na sebe 

upozornit. V neposlední řadě by potenciální zákazníci mohli slyšet na určitá slevová 

zvýhodnění pobytu. 

4.3.1. Webové stránky 

Design a koncept webových stránek není vůbec zlý, ale rozhodně bych doporučil web 

mírnými detaily doladit. Navštívení webových stránek působí na první pohled kladným, 

pozitivním dojmem, stránky působí pro lidské oko velmi příjemně. Nicméně podíváme-

li se na stránky detailněji, nalezneme zde spoustu nedostatků. Jedná se o maličkosti, které 

ovšem v důsledku vytvářejí velký dojem společnosti. Navrhoval bych lehkou inovaci 

webových stránek, ta by spočívala v: 

Vylepšení způsobu rezervace ubytování 

Pochvalu si zaslouží vedení podniku za umístění položky „Rezervovat ubytování“ přímo 

do úrovně očí na jejich stránkách, kdy položka je velmi dobře na první pohled viditelná a 

tvoří výrazný prvek úvodní stránky webových stránek. Klient má tuto položku možnost 

zahlédnout mezi prvními věcmi, nacházející se na stránkách. Jako relativně velký 

nedostatek ovšem považuji chybějící možnost nahlédnutí zákazníka do obsazenosti 

podniku, což velmi úzce souvisí s rezervací pobytu. Potenciální zákazníci by si mohli 

zvolit volné termíny jim vyhovující. Momentálně zde sice je formulář k vyplnění, ale 

netuší, zda zrovna v tento termín je volno a musí se následně obracet na recepční. Což 

může být pro potenciální klienty poněkud komplikované a otravné, možná až odrazující. 

Komplikované to je rovněž pro provozní areálu, která tyto záležitosti vyřizuje. Proto bych 

doporučil rozšířit políčko „rezervovat ubytování“ o pole „volné termíny“ a následně 
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elektronicky propojit tento program se systémem, s kterým pracuje recepční. Tímto by se 

dle mého názoru původně zdlouhavý proces velmi zjednodušil, a to jak pro zaměstnance, 

tak pro zákazníky. 

Doporučil bych tedy vedení podniku, aby se zkontaktovali s firmou spravující internetové 

stránky, se kterou by se na základě těchto požadavků domluvili na podmínkách a ceně. 

Aktuality 

Co se týče aktualit z areálu, tak s těmi zaměstnanci na svých webových stránkách příliš 

nepracují. Často se v této části na webu objevují staré, neaktualizované informace. Na 

základě těchto zjištěných faktů bych vedení firmy doporučil pravidelně přidávat 

příspěvky a provádět jejich aktualizaci. Domnívám se, že u klientů by to mohlo budit 

dojem, že s nimi podnik více komunikuje a byli by neustále v aktuálním dění střediska. 

Přidávané příspěvky se mohou týkat změn otevírací doby restaurace, informací o 

aktuálním provozu vleku, o uvolnění se určitých termínů pobytu, o konaných akcích a 

podobně. 

Doplnění textu kvalitnější fotografiemi 

Další způsob, ve kterém bych viděl zlepšení celkového dojmu stránek je prokládat text 

kvalitnější fotografiemi. Fotografie sice jsou součástí webu, ale myslím si, že postrádají 

dostatečnou kvalitou. Když bychom se bavili hned o úvodní fotografii, tak tam bych 

navrhoval fotografii vyměnit za jinou s vyššími parametry, ze které by člověk vnímal více 

pozitivní energii. Dle mého názoru současná fotografie komplexu budí v klientech spíše 

takovou temnou náladu a nepřesvědčí je o krásách celého střediska a jeho nedotčené 

přírodě. Představoval bych si vyfocený areál za krásného slunečného počasí, nikoli 

komplex se zataženou, temnou oblohou, která ve mně vyvolává ponurou, temnou náladu 

(viz. fotografie). 

 

Obr. 39: Rekreační komplex na úvodní stránce webu (Zdroj: Herolticka, 2020) 
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Ohlasy klientů 

Jeden z dalších aspektů, který může ovlivnit rozhodování potenciálních klientů o využití 

služeb v místním rekreačním středisku, jsou dle mě ohlasy ostatních zákazníků. I na tuto 

část své osobní propagace podnik nezapomněl. Bohužel platí to samé, jako v předešlých 

případech. Opět se můžeme bavit o nedostatečné aktualizaci, o nepravidelném vepisování 

referencí na jejich stránky. V této kolonce je totiž včleněn pouze jeden ohlas, který tam 

vedení vepsalo. Což klienta, který je „na vážkách“, jestli si pobyt objednat nebo ne, si 

myslím příliš nepřesvědčí. Recenzí přitom mají ve skutečnosti přehršel a ani špatné 

reklamy se obávat nemusí, neboť pozitivní ohlasy výrazně převyšují ty negativní. Takže 

bych rozhodně navrhoval tyto ohlasy doplnit na jejich webovky. Ještě více by se mi 

zamlouvala možnost samotného vepsání recenze klientů přímo na stránky Heroltické, tak 

jak tomu je u řady ostatních společností. I tato možnost by mohla přispět k vyšší 

návštěvnosti střediska. 

Shrnutí vylepšení webových stránek 

Důvod inovace webu:  

- Nedostatečná informovanost, aktuálnost ze strany vedení firmy Heroltická 

s.r.o 

- Mnohdy až zbytečná komplikovanost pro potenciální klienty – viz. rezervace 

ubytování 

- Text prokládaný fotografiemi s nízkými parametry 

Přínos inovace webu:  

- Domnívám se, že díky pečlivějšímu věnování se svým webovým stránkám by 

podnik mohl dosáhnout vyšší spokojenosti klientů 

- Propracováním rezervace ubytování online by mohl podnik zaznamenat vyšší 

poptávku po ubytovacích službách 

- Celkové zkvalitnění webu upoutá pozornost návštěvníků a vzbudí to v nich 

lepší dojem na firmu 

4.3.2. Sociální sítě 

Jak již bylo popsáno v analytické části, tak komplex disponuje dvěma profily na sociální 

síti Facebook. Jeden profil je určen čistě pro účely lyžařského vleku, na kterém jsou 



112 

 

zaměstnanci relativně aktivní. Druhý profil je zaměřen na celý rekreační komplex 

Heroltická s.r.o. 

Z tohoto důvodu bych rád rozebral druhý zmíněný. Jedná se o profilový účet, kde 

zaměstnanci jen zřídka přidávají nějaké příspěvky. Což si myslím, že je veliká škoda. 

Protože areál má co nabídnout, má čím informovat zákazníky během celého roku a 

neustále svůj komplex zdokonalují. A to klienti dle mého názoru musí a chtějí vidět. 

Chtějí vědět, co se je v areálu nového, co tam přibylo a co se do budoucna chystá. Je to i 

ideální možnost, jak informovat klienty o volných termínech ubytování a také příležitost 

k oslovení potenciálních návštěvníků tak, aby sem našli cestu. 

Nejedná se o žádnou náročnou činnost, a to ani finančně. Aktivita naplno splní svá 

očekávání a účely. Napomůže to ke zvýšení loajality zákazníků, k přilákání nových a k 

připomenutí se stávajícím klientům. 

Bezesporu bych doporučil tuto účinnou komunikaci se svými zákazníky v podniku 

zavést, tak aby byli klienti dostatečně informováni.  

Vyjma účelů k informovanosti společnosti o aktuálním dění může účet na Facebooku 

Heroltické s.r.o. také sloužit pro nasdílení svých nabízených služeb a k tomu 

přiložit adekvátní fotografie. Nebo personál může pořídit například fotografie z oblasti 

gastronomie, co aktuálně připravují pro své zákazníky a podělit se s nimi o toto kulinářské 

umění. Veškeré přidávané informace na profilový účet velká část klientů zajisté ocení a 

také by to mohlo vést k následnému vyššímu zatížení podniku svými návštěvníky. 

Výraznou roli hraje v oblasti marketingové strategie rovněž také jiná platforma sociálních 

médií-Instagram. Avšak zde je cílenou skupinou především mladší generace, která dle 

průzkum dotazníku tvoří v areálu menší část ubytovaných. I tak bych ale vedení objektu 

doporučil založení si bezplatného instagramového účtu svého areálu. I když je dost 

možné, že to nebude mít takový úspěch jako platforma jménem Facebook, ale jedná se o 

jistou propagaci. Instagram se liší od Facebooku tím, že je soustředěn pouze na obrázky, 

které lze prostřednictvím nástrojů této sociální sítě různě upravit a vložit k nim potřebné 

komentáře. 

 

Shrnutí facebookového účtu Heroltiké: 

Důvod zlepšení se na sociálních sítí:  
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- Slabá komunikace se zákazníky prostřednictvím Facebooku – nedostatečná 

aktuální informovanost o objektu 

- Téměř žádná propagace svých nabízených služeb 

- Žádné fotografie komplexu na svém profilovém účtu 

Přínos:  

- Domnívám se, že práce se sociálními sítěmi je jedna z nejlehčích příležitostí, 

jak o sobě dát klientům vědět v tom nejlepším světle – pravidelné 

informování, přidávání fotografií z aktuálního dění v areále, nasdílení svých 

nabízených služeb apod. – to vše přidává dle mého názoru na celkové hodnotě 

komplexu a mohlo by to vést k vyšší spokojenosti, loajalitě klientů či k vyšší 

poptávce po nabízených službách 

4.3.3. Zavedení slevových zvýhodnění v období slabých měsíců 

Jako jedna z možností, jak by ubytovací středisko mohlo zaznamenat růst zákazníků ve 

svých slabších měsících (zejména říjen, listopad, prosinec – viz. vytíženost rekreačního 

střediska 2.2) a generovat tak vyšší tržby, je nabídka pobytu za zvýhodněnou cenu 

v těchto měsících. Podpora prodeje by mohla být pojata různými způsoby: 

- Nabídka pobytu za zvýhodněnou cenu místo standardní ceny prostřednictvím 

slevy například 20 % na celý rezervovaný pobyt. 

- Možnost ubytování za klasicky stanovenou cenu s bonusem využití určitých 

služeb podniku zdarma (sauna, vířivka)  

- Nabídka vícedenního pobytu za standardní cenu, ale s určitou formou 

stravování v ceně (snídaně, polopenze) 

- Možnost vícedenního pobytu pro rodiny s dětmi za zvýhodněnou cenu – 2 

dospělí + 1 dítě zdarma apod. 

- Nabídka vícedenního pobytu s možností využití voucheru na konzumaci 

nápoje a stravy v místní restauraci v určitě hodnotě 

- Zavedení studentských, seniorských slev v tomto období 

Zmíněnou podporu prodeje by podnik nemusel nabízet všechnu naráz, ale obměňovat ji, 

ať je nabídka pro zákazníky pokaždé něčím nová a pestrá. Aktuální nabídku by vždy 

mohli zaměstnanci objektu vyvěsit na úvodní stránku svých webových stránek, na 
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sociální platformy typu Facebook a Instagram, popřípadě mít nabídky vyvěšené na své 

informační tabuli v areálu. I tato strategie podniku by mohla změnit nelichotivá čísla 

obsazenosti v měsících na konci roku.  

Shrnutí zavedení cenových zvýhodněních: 

Důvod tohoto zavedení: 

- Bídná poptávka klientů po nabízených službách zejména v měsících říjen, 

listopad, prosinec 

Přínos zavedení slev: 

- Navrhnutá cenová zvýhodnění v těchto měsících by mohla zákazníky přilákat 

a vylepšit tak alespoň částečně podniku tuto nelichotivou bilanci  

4.4. Přestavba vybavení v prostorách jídelní místnosti-

nevhodné židle, stoly 

Dle průzkumu by respondenti uvítali vhodnější, příjemnější posezení (židle a stoly) 

v prostorách jídelny. A to i z toho důvodu, že jídelní místnost zároveň slouží jako 

společenská místnost a měly by tomu být přizpůsobeny podmínky.  

Jídelní místnost je momentálně vybavena plastovými židlemi a stoly se železnou 

konstrukcí. I dle mého názoru je toto vybavení do prostorů jídelny nedostačující a 

nevyhovující. Zároveň plastové židle se železnou konstrukcí působí v místnosti poněkud 

chladně, neelegantně a možná přispívají i k rušivým elementům akustiky místnosti. 

Takový typ židlí bych si představoval spíše pro krátkodobé účely posezení, na místech 

nějakého aquaparku, v jejich bufetech a podobně. Jedná se totiž o takový druh materiálu, 

který odolá vlhkosti vzduchu. 

Stávající posezení bych tedy navrhoval nahradit židlemi a stoly z dřevěného materiálu 

pro větší komfort a elegantnější vzhled. 

Finanční plán vybavení jídelny 

Vybavení do jídelní místnosti jsem vybral z nabízejícího sortimentu společnosti IKEA. 

Jedná se o jídelní sestavu pro maximálně 4 osoby. Tento typ sestavy byl zvolen z toho 

důvodu, že má od svých zákazníků velmi pozitivní ohlasy a také skrz to, že s touto 

sestavou mám již vlastní zkušenosti. I po dlouholetém užívání tohoto výrobku plní 

neustále svoji funkci v maximální možné míře. Jedná se o produkt, kde je výborný poměr 
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kvality a ceny. Cena je sice relativně nízká, ale neznamená na to, že je to na úkor kvality, 

ba naopak. V případě nadměrného opotřebování nebo zničení se vybavení dá relativně 

bez problémů dokoupit. 

Finanční plán byl propočítán tak, aby byla zachována kapacita místnosti šedesáti míst. 

V následující tabulce tedy kalkuluji s nákupem celkem 15 jídelních sestav. 

Tab. 22: Výpočet pro přestavbu jídelní sestavy (Vlastní zpracování dle Ikea © 1999–2020; Prokop, 

2020) 

15x JOKKMOKK - Stůl a 4 židle, 

mořidlo antik 
44 850 Kč (15x 2 990) 

Celkem 44 850 Kč 

 

Shrnutí výměny produktů v jídelní místnosti 

Důvod tohoto návrhu: 

- Vyslechnutí požadavku dotazovaných klientů na výměnu židlí v těchto 

prostorách 

- Nevhodnost plastových židlí, stolů v jídelní/společenské místnosti 

Přínos: 

- Vyhovění přání klientů – spokojenost zákazníků 

- Zvýšení komfortu 

- Zlepšení akustiky jídelní místnosti (dřevěná konstrukce židlí, nikoli železná) 

4.5. Zlepšení akustiky, odhlučnění jídelny. 

Tato záležitost je již v jednání podniku-management areálu má už naplánovaný projekt a 

stanoven finanční plán. Z tohoto důvodu není teda potřeba, abych se návrhům na zlepšení 

akustiky jídelní místnosti nikterak více věnoval. 

4.6. Výstavba workout hřiště 

U otázky „co by v areálu klienti ocenili“ odpověděli v dotazníku respondenti hned 

v několik případech inovaci v podobě vybudování posilovny. Dá se předpokládat, že 

tento návrh z velké části uvedli členové sportovních soustředění, který tento objekt 
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navštěvují. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnější investici, 

nepřipadá v současné době tento inovativní prvek v úvahu. Nejednalo by se totiž pouze o 

zakoupení vybavení k tomu potřebného (stroje, závaží, činky a podobně), ale rovněž o 

zajištění plochy, kde by se posilovna mohla vybudovat a řadu dalších nákladů s tím 

spojené. Což při nahlédnutí na aktuální záměry a plány podniku a na jeho rozpočet není 

aktuálně v silách vedení objektu. K této situaci nepřispívá ani aktuální problém v podobě 

nouzového opatření nařízené vlády kvůli šířícímu se koronaviru. Podnik totiž každým 

dnem čítá obrovské ztráty, nemá tedy momentálně dostatečné tržby pro to, aby mohl 

přemýšlet o dalším rozvoji. Ačkoli se v současné době buduje tělocvična, kam by 

teoreticky mohla být mezi plány zahrnuta taktéž posilovna, tak vedení podniku již tyto 

plány přizpůsobily své vizi a podle toho je již budována právě tato budova. Je tedy 

nereálné teď už zasahovat do plánů, neboť s tímto objektem má vedení jiné záměry. A 

samotné budování je finančně neúnosné pro podnik, jak již bylo řečeno. 

Dospěl jsem ale ke schůdnějšímu východisku této situace. Jelikož rekreační areál 

disponuje relativně velkými, volnými, nepříliš využitými venkovním plochy, tak na 

nějaké z nich bych navrhoval realizovat výstavbu workoutového hřiště. Workoutové 

hřiště by se tak stalo přidanou hodnotou zejména pro sportovní týmy, které sem jezdívají 

na svá soustředění a přispělo by to ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy v oblasti 

sportovního vyžití. Následující obrázek ukazuje, jak by takové hřiště pro klienty mohlo 

vypadat. 

 

Obr. 40: Workout hřiště (Zdroj: Remas-store 2019) 
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Finanční plán 

Navrhuji prozatím výstavbu základního workoutového hřiště, které by se mohlo následně 

rozšířit v případě osvědčení ze strany návštěvníků. V tabulce pracuji pouze s částkou 

nákupu workoutového hřiště, bez montáže a dopravy.  

Montáž od téže společnosti by vycházela podnik na 7 000 Kč a doprava by se pohybovala 

v rozmezí od 1 000 Kč do 2 000 Kč. Doporučoval bych podniku tedy zvážit i tuto 

možnost, zda by náhodou nebyla v důsledku výhodnější, než zařízení si vlastní dopravy 

a montáže. 

Tab. 23: Výpočet pro výstavbu workoutového hřiště (Vlastní zpracování dle Remas-store 2019a) 

Workoutové hřiště, bez montáže a dopravy (na domluvě) 24 999 Kč 

Celkem 24 999 Kč 

 

Firma, která byla mnou vybrána, nabízí několik variant již navrhnutých hřišť, ale je tu i 

možnost sestavení si svého hřiště dle svých požadavků. Vybraná společnost poskytuje i 

samotný dovoz workoutového hřiště a montáž, jak již bylo zmíněno výše. Mezi výhody 

workoutového hřiště spadá bezúdržbové provedení a plní svůj účel desítky let. 

Konstrukce je pokryta antikorozní vrstvou a externím odolným lakem. Na zboží od této 

společnosti se vztahuje dva roky záruka. V případě nespokojenosti lze produkt vrátit do 

14 dnů od samotného nainstalování.  (Remas-store, 2019b) 

Pro ochranu vlastní odpovědnosti areálu v případě úrazu osoby by mělo být jasně 

stanoveno, že na workoutovém hřišti za své děti, organizovanou skupinu zodpovídají 

rodiče, či vedoucí osoba skupiny.  

Vybudováním hřiště by management podniku alespoň z části vyhověl přání zákazníků. 

Organizované skupiny by v areálu bezesporu ocenili zavedení těchto vhodnějších 

podmínek pro své tréninky a novinku by uvítali rovněž třeba rodiny s dětmi. Vzbudilo by 

to v klientech sympatický dojem, že došlo k vyslyšení jejich přání, i když prostřednictvím 

pouze určitého kompromisu. 

Umístění hřiště 

Navrhoval bych umístit hřiště hned vedle chatek (na první fotografii označeno bodem 

s číslem 1). Toto místo jsem zvolil z toho důvodu, že se jedná o relativně nevyužitou 
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plochu v areálu. Výhodou je, že tato plocha je ohraničena vysokým živým plotem (3 m) 

a chatky, které při jasném slunečném počasí vrhají do určeného prostoru stíny. Což 

znamená, že zejména v odpoledních hodinách by sem nedosáhl sluneční svit a tvořilo by 

to ideální klimatické podmínky pro cvičení na workoutu. Myslím si, že by to mohla být 

určitá výhoda, jelikož především v posledních letních měsících panují úmorná vedra, 

která jsou zejména na přímém slunci nesnesitelná pro jakoukoli fyzickou zátěž. 

 

Obr. 41: Heroltická s.r.o. (Zdroj: Mapy, 2020) 

 

Obr. 42: Zvolené místo pro výstavbu WORKOUT hřiště (Zdroj: Vlastní fotografie) 
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Shrnutí výstavby workoutového hřiště 

Důvod stavby: 

- Z dotazníkového šetření vyplynulo, že část klientů by v areálu ocenili 

posilovací místnost – vyhovění přání  

- Nevyužitá plocha v areálu 

Přínos: 

- Zvýšená hodnota areálu, především pro sportovní týmy a jejich soustředění 

- Zlepšení podmínek pro sportovní týmy – přilákání nových skupin 

4.7. Výstavba tělocvičny – posilování s vlastní váhou 

Budování tělocvičny je již v procesu, firma má stanovenou vizi, nastavený finanční plán, 

je domluvena s dodavateli a s jednotlivými firmami.  

Avšak i zde by se dalo najít alespoň částečné řešení, jak nahradit komplikované 

vybudování posilovny, tak aby se jednalo o levnější, únosnější variantu pro podnik.  

Řešení: Posilování na strojích, s těžkými váhy bych navrhoval nahradit do jisté míry 

posilováním s vlastní váhou. Bezpochyby se jedná o výrazně finančně únosnější variantu 

než v případě vybudování celé nové posilovny.  

Vybudovanou tělocvičnu bych doporučil vybavit: 

- Podložkami pro cvičení s vlastní váhou 

- Projektorem a promítacím plátnem (pro inspiraci na cviky – instruktážní 

videa) 

Finanční plán pro posilování s vlastní váhou 

Finanční plán byl sestaven pro organizovanou skupinu maximálně 50 lidí. Navrhuji, aby 

místnost byla vybavena 50–ti fitness podložkami, držákem, na který bude umístěn 

dataprojektor, jenž bude sloužit pro promítání inspiračních videí na cvičení. Videa bych 

doporučil promítat na projekční plátno. 

Všechny položky v tabulce byly detailně vybrány na základě dvou parametrů: cena a 

kvalita. Jedná se o čistý návrh, kdy jsem nekalkuloval s náklady vzniklými na dopravu a 

instalaci těchto položek. Nainstalováním dataprojektoru, včetně promítacího plátna bych 

navrhoval pověřit údržbáře objektu. Co se týče objednání, tak zde bych doporučil, aby 
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položky byly zakoupeny v kamenných prodejnách zaměstnancem Heroltické tak, aby 

případně mohl zkontrolovat kvalitu zboží. 

Tab. 24: Výpočet pro posilování s vlastní váhou (Vlastní zpracování dle Decathlon, 2020; Drzaky Lcd, 

2020; Extreme Digital, 2020; Czc, 2020, Prokop, 2020) 

Fitness podložka na cvičení 
8 950 Kč (50 x 179 Kč) 

Kvalitní držák na data projektor 1 490 Kč 

Dataprojektor BenQ MS527 7 624 Kč 

Projekční plátno Optoma 2 390 Kč 

Celková částka 20 454 Kč 

 

Shrnutí posilování s vlastní váhou 

Důvod: 

- Četné uvedení respondentů průzkumu o touze vybudovat v areále posilovnu 

- Využití stavby tělocvičny pro tyto účely 

Přínos: 

- Vyslyšení přání klientů – vyšší spokojenost, loajalita návštěvníků 

- Zvýšení svého postavení na trhu 

4.8. Souhrn návrhů 

V tabulce níže jsou uvedena všechna opatření, které bych rekreačnímu středisku 

doporučil uskutečnit, aby dosáhli vyšší spokojenosti a loajality svých klientů. 

K jednotlivým návrhům jsou také uvedeny předpokládané náklady na realizaci. 

Tab. 25: Souhrn navrhnutých opatření (Vlastní zpracování) 

Navrhovaná opatření Předpokládané náklady 

Výstavba lyžařské sjezdové plochy pro 

začátečníky (instalace umělého povrchu + 

nového lyžařského vleku) 

508 192 Kč 
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Výstavba lyžařské sjezdové plochy pro 

začátečníky (instalace umělého povrchu + 

úprava stávajícího vleku) 

492 600 Kč 

Výstavba lyžařské sjezdové plochy pro 

začátečníky (instalace nového vleku) 
50 992 Kč 

Výstavba lyžařské sjezdové plochy pro 

začátečníky (úprava stávajícího vleku) 
5 400 kč 

Zvýšení komfortu pro zákazníky 

Heroltické dojíždějící lyžovat na 

Bukovou horu (dovoz jídla – oběda) 

Eko varianta: 17 759,25 Kč 

Klasik varianta: 16 416,57 Kč 

Zvýšení komfortu pro zákazníky 

Heroltické dojíždějící lyžovat na 

Bukovou horu (zajištění skibusu) 

2 000 Kč 

Zvýšení obsazenosti střediska ve slabých 

měsících prostřednictvím webu, 

sociálních sítí, zlevnění 

Sociální sítě: 0 Kč 

Webové stránky: 5 000 Kč (odhad) 

Navrhnutí cenových zvýhodnění: 0 Kč 

Rekonstrukce jídelní místnosti (Výměna 

jídelních sestav) 
44 850 Kč 

Zlepšení akustiky jídelní místnosti Již v procesu podniku 

Výstavba workout hřiště 
24 999 Kč (33 999 Kč s dopravou a 

montáží) 

Výstavba tělocvičny – posilování 

s vlastní váhou 
20 454 Kč 

V tabulce níže jsou vypsaná jednotlivá navrhnutá opatření včetně doporučeného data 

realizace. Kdy by podnik mohl evidovat přínos jednotlivých návrhů, zda jednotlivé 

investice byly prospěšné, ať už na základě tržeb, či ohlasů od klientů, je odhadnuto 

v sloupci „pozitivní vliv na chod společnosti“.  
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Tab. 26: Doporučené termíny realizace návrhů (Vlastní zpracování) 

Navrhnutá opatření 
Doporučený 

termín realizace 

Pozitivní vliv na chod 

společnosti 

(kdy lze návrh považovat za úspěšný) 

Výstavba lyžařské sjezdové 

plochy pro začátečníky  
Podzim 2020 

Předpokládám, že po skončení 

první zimní sezóny 

(2020/2021) by mohl podnik 

považovat toto opatření za 

úspěšné. 

Zvýšení komfortu pro 

zákazníky Heroltické 

dojíždějící lyžovat na 

Bukovou horu 

Zima (prosinec) 

2020 

Předpokládám, že tento návrh 

by mohl mít pozitivní ohlasy od 

návštěvníků již během první 

probíhající zimní sezóny 

(2020/2021) nebo po jejím 

skončení. 

Zvýšení obsazenosti střediska 

ve slabých měsících 

prostřednictvím webu, 

sociálních sítí 

Duben 2020 

Myslím si, že aktivita na webu 

a sociálních sítích se pozitivně 

promítne do chodu společnost 

prakticky ihned.  

Zvýšení obsazenosti střediska 

ve slabých měsících zásluhou 

navrhnutých cenových 

zvýhodnění 

Srpen 2020 

Zda různá cenová zvýhodnění 

pozitivně promluvila do 

vytíženosti podniku může 

podnik vyhodnotit na konci 

prosince 2020, popřípadě 

začátkem ledna 2021. 

Rekonstrukce jídelní 

místnosti (Výměna jídelních 

sestav) 

Květen 2020 

Toto opatření lze považovat za 

úspěšné ihned po zavedení. 

Neboť došlo k vyhovění přání 

zákazníků. 
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Zlepšení akustiky jídelní 

místnosti 
V procesu 

Dostavení pozitivních ohlasů 

ihned po zavedení. 

Výstavba workout hřiště Květen 2020 

Zda stavba workout hřiště byla 

správnou investicí by podnik 

mohl vyhodnotit již během 

letních měsíců (2020) na 

základě ohlasů sportovních 

týmů. 

Výstavba tělocvičny – 

posilování s vlastní váhou 

V závislosti na 

dokončení samotné 

tělocvičny (odhad: 

leden 2021) 

Tipuji, že tento návrh by se 

mohl pozitivně promítnout do 

tržeb podniku a vrátit se jim tato 

investice pár měsíců po 

realizace této novinky (květen–

červen 2021) 

 

Jakákoliv zavedená opatření by měla dle mého názoru přispět ke spokojenosti stávajících 

zákazníků a k získání nových potenciálních. Rovněž tyto návrhy přispívají k posílení 

konkurenceschopnosti s využitím posílení potenciálu firmy, s tím úzce souvisí 

dlouhodobý růst společnosti. Očekávané konkrétní přínosy jednotlivých návrhů jsou 

uvedeny u každého opatření zvlášť. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala návrhem změn marketingového mixu rekreačního a 

ubytovacího komplexu Heroltická s.r.o. Hlavním cílem bylo na základě analýzy současné 

situace podniku především zkvalitnit nabízené služby, popřípadě zavést do společnosti 

nové produkty, tak aby bylo dosaženo primárně navýšení spokojenosti klientů. 

V teoretické části byly vysvětleny za pomoci odborné literatury termíny a principy 

související s rozsáhlou problematikou marketingu. Teoretické poznatky napomáhají 

k porozumění navazující části mé bakalářské práce – analýza současné situace firmy. 

V praktické, respektive analytické části byla kompletně zanalyzována daná společnost 

Heroltická s.r.o.  Zanalyzovaný podnik společně se získanými informaci od zaměstnanců 

komplexu vytvořili podklad pro sestavení elektronického dotazníku určený pro 

návštěvníky Heroltické s.r.o. Výsledky průzkumu dotazníkové šetření pak následně 

poukázaly na přednosti firmy, a zároveň odhalily jejich slabiny.  

Na základě získaných dat z průzkumu od respondentů a získaných informací o 

společnosti byla v závěrečné části představena doporučená opatření, díky kterým bude 

dosáhnuto zejména vyšší spokojenosti klientů. Návrhů k realizaci bylo doporučeno více 

(viz. tabulka souhrn návrhů), avšak každý z nich má jinou časovou a ekonomickou 

náročnost. Realizace jednotlivých návrhů závisí výhradně na aktuální ekonomické situaci 

společnosti, kdy zejména v současné době pandemie Koronaviru čítá obrovské ztráty. 

Doporučoval bych tedy jednotlivá opatření zavádět postupně, nikoli všechny naráz tak, 

aby to bylo finančně únosné pro podnik. 

Závěrem bych si přál, aby mnou navrhnutá opatření byla pro podnik prospěšná a vytvořila 

tak ještě větší loajalitu zákazníků a přilákala návštěvníky i z jiných koutů republiky. 
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