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SHRNUTÍ: 

Cílem této bakalářské práce je popsat ekonomický provoz městských lázní v Čáslavi. Práce je 

rozdělena na tři částí: teoretickou, ve které je popsána teorie, která je později použita v praxi. 

Na analytickou, ve které jsou podrobně provedeny SWOT analýza, analýza konkurence, 

analýza spotřebitele a analýza bodu zvratu. Poslední část je částí syntetickou, ve které je 

dopodrobna popsán marketingový plán městských lázní v Čáslavi a jsou zde navrhnuta 

opatření, pro zlepšení chodu centra. 
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SUMMERY: 

The aim of this bachelors study is described to economic business of city spa in Čáslav. The 

study is dividend into three parts: theoretic, in which is described theories, which is used later 

in this study. The second part is analytic, in which I do SWOT analyse, analyse of 

competition, analyse of consumer and analyse point of reversion. The last part is synthetic 

part, in which is described marketing plan of City Spa in Čáslav. 
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Company, business, businessman, marketing, marketing mix, produkt, place, price, 

promotion, bathing, history of bathing, analyse, competition, consumer. 
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1. ÚVOD 

 

Historie lázeňství sahá do daleké minulosti, kdy se zařízení lázní využívalo pro hygienické a 

ozdravné účely.  Dnešní lázeňská centra mají význam především pro relaxaci a odpočinek. 

Mohou být i jakýmsi protipólem hektické a uspěchané době, která klade na jedince 

mimořádně vysoké nároky, což má za následek jeho rostoucí potřebu klidu a harmonie.  Jedná 

se tedy o fenomén, který pro zemi představuje významný potenciál pro zlepšení zdraví 

obyvatel a velice úzce souvisí se zdravým životním stylem, protože právě zdraví je jedním 

z hlavních ukazatelů kvality života.  

 

Lázeňství je také významnou součástí cestovního ruchu. Lázeňská místa v tuzemsku jsou 

velmi často navštěvována nejen tuzemci, ale i návštěvníky ze zahraničí, lázeňský cestovní 

ruch tak může být v některých regionech významných ekonomickým přínosem, a to nejen 

z hlediska příjmů plynoucích do národního hospodářství, ale také např. z hlediska 

zaměstnanosti – nová pracovní místa.  České lázeňství si v silné evropské konkurenci udržuje 

výhodu tím, že je skutečně založené především na využívání přírodních léčebných zdrojů 

s významným podílem přímé lékařské péče a s komplexním přístupem k léčebným pobytům. 

Významná je zdravotně preventivní funkce lázeňského cestovního ruchu. Prostřednictvím 

lázeňského cestovního ruchu se zabezpečuje obnova organismu, upevňuje tělesné zdraví a 

duševní rovnováha. 

 

V současné době všudypřítomná existence ekonomické a finanční celosvětové krize má 

negativní vliv i na populaci v České republice. Lidé začínají řešit otázku nedostatku 

finančních prostředků, což v mnoha případech vede k tendencím omezování využívání služeb. 

Návštěva lázní je bezesporu nadstandardním požitkem, bez kterého si lze život představit.  

Přesto pořád existují jedinci, kteří si tuto službu dopřávají.  Jedná se však o jedince, kteří 

navštíví lázně za účelem relaxace a odpočinku. 

 

Tématem této bakalářské práce je nastínění problematiky lázeňského zařízení, které  není 

v soukromém vlastnictví. Cílem je sestavení marketingového plánu, který by byl efektivní 

nejen pro vlastníka (město Čáslav), ale i pro zákazníka. Na to musí reagovat nejen privátní 

sektor, ale i státní subjekty . 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je sestavení marketingového plánu městských lázní v Čáslavi. Na 

základě dotazníkového šetření sestavit doporučení pro správný chod městských lázní Čáslav. 

 

K dosažení tohoto cíle je nutné splnit následující úkoly: 

o vyhledání východisek z teorie v odborných publikacích 

o zjištění vhodné metody výzkumu 

o prozkoumání konkurenčních podniků a následné sestavení analýzy konkurence 

o dotazování spotřebitelů (potencionálních i stávajících) a vyvození závěru z dat od nich 

zjištěných 

o sestavení analýzy bodu zvratu 

o za pomoci slovního komentáře přiřazeného k analýze konkurence sestavit SWOT 

analýzu 

o vyvození závěrečných reportů z jednotlivých analýz 

o sestavení závěrečných doporučení 

. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 Podnik a podnikání 

Dle HOMOLKY a MACHA (2007) lze podnik charakterizovat jako soubor hmotných jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří k podnikateli a slouží k provozování podniku. Takto je podnik vyjádřen i 

v § 5 v obchodním zákoníku. 

 

Podnikáním je dle § 2 soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

 

Podnikatelem se rozumí: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 

d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštních předpisů 

 

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 

Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. 

Základní rozdělení podnikatelů je na právnické a na fyzické osoby. Vymezení vzniku a formy 

právnické osoby uvádí občanský zákoník. Dle § 18 jsou právnickými osobami: 

a) sdružení fyzických nebo právnických osob 

b) účelová sdružení majetku 

c) jednotky územní samosprávy 

d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon 

 

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv  a brát na sebe povinnosti 

vzniká zletilostí, tedy dovršením osmnácti let věku. Tyto osoby podnikají buď na 

živnostenský list (popsáno níže) nebo jako obchodní společnost.  

 

Právnické osoby zakládané za účelem podnikání jsou obchodní společnosti a družstva. 
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Dle KRAFTA (2008) dělíme podniky = společnosti na: 

a) osobní společnosti 

Mezi osobní společnosti  patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

 

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) – k jejímu založení jsou nutní alespoň dva 

společníci, výše vkladu není určena. Práva a povinnosti společníků jsou upraveny ve 

společenské smlouvě. Podnikatel ručí celým svým osobním majetkem. Příjmy se daní 

jako u podniku jednotlivce 

 

Komanditní společnost (k. s.) – k jejímu založení jsou rovněž nutní minimálně 2 

společníci, a to jeden v roli komanditisty, který ručí jen do výše vkladu, a druhý v roli 

komplementáře, který ručí celým svým majetkem. Tato forma je na rozhraní 

kapitálových a osobních společností. 

 

b) kapitálové společnosti 

Mezi kapitálové společnosti řadíme společnost s ručením omezeným a akciovou 

společnost. 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) – minimální vklad je 200 000 Kč. Může ji 

založit jen 1 osoba, maximálně však 50 osob. Společníci ručí svým majetkem do výše 

svého vkladu. Dnes je nejčastější a nejrozšířenější formou podnikání. 

 

Akciová společnost (a. s.) – základní kapitál je rozdělen do dvou skupin. Buď 

zakládáme podnik s veřejnou nabídkou akcií, kdy je základní kapitál 20 000 000 Kč, 

nebo bez veřejné nabídky akcií a v tomto případě se jedná o 2 000 000 Kč. Může ji 

založit buď 1 právnická osoba nebo minimálně 2 fyzické osoby. Tato forma podnikání 

je vhodná pro velké podniky.  

 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo 

zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb členů. Obchodní název musí 

obsahovat označení družstvo. Musím mít nejméně 5 členů, což neplatí, jsou-li členy alespoň 

dvě právnické osoby.  
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Dle MACHA (2007) rozumíme živností soustavnou činnost prováděnou pod vlastním 

jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku. Živnost mohou provozovat jak 

fyzické tak i právnické osoby na základě živnostenského listu. 

Všeobecné podmínky provozování živnosti uvádí § 6: 

a) dosažení věku 18 let 

b) způsobilost k právním úkonům 

c) bezúhonnost, pokud tento zákon nestanoví jinak 

d) doklad o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky 

Živnosti dělíme na ohlašovací (činnost začíná dnem ohlášení) a koncesované (činnost lze 

provozovat od doby doručení koncesní listiny). 

 

Podniky lze rozdělit do dvou skupin: 

a) podniky výrobní = podniky vyrábějící výrobky 

b) podniky poskytující služby = poskytující různé typy služeb 

 

Dle VAŠTÍKOVÉ (2008) je služba jakákoli činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může 

nabídnou druhé straně. Je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce 

služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. 

 

Sektor služeb je nesmírně rozsáhlý. Nejvíce služeb poskytuje téměř ve všech zemích stát. 

Jedná se o vzdělávání, služby z oblasti zákonodárství a výkonu práva, zdravotní služby, 

obranu státu a bezpečnost občanů. Stát rovněž provádí správu veřejných financí, tedy finanční 

služby, sociální služby, dopravní služby a některé informační služby. V sektoru služeb operují 

jak neziskové organizace (nadace), tak i podniky, které poskytují služby za účelem zisku. 

 

Členění služeb je mnoho, pro tuto práci je vhodné členění služeb na základě prodejce. 

V tomto případě je klasifikace služeb prováděna podle charakteru postavení poskytovatele. 

Rozeznáváme: 

a) podle povahy podniku: 

- soukromý ziskový (např. půjčovna DVD nosičů) 

- soukromý neziskový (např. Nadace Olgy a Dagmar Havlových) 

- veřejný ziskový (např. ČSA) 

- veřejný neziskový (např. knihovny a v našem případě městské lázně) 
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b) podle vykonávané funkce 

-    komunikace, poradenství, zdravotní péče a jiné 

c) podle zdroje příjmů: 

- pocházející z trhu (např. banky) 

- pocházející z trhu plus dary a dotace (např. soukromé školy a školky) 

- pocházející z darů (např. Armáda spásy) 

 

3.2 Marketingový mix 

Dle SYNKA(2000) marketingem rozumíme proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, 

poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a 

výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace. 

 

Pro ovlivňování potřeb a přání, formujících se na cílových trzích, je určena řada aktivit 

označovaných jako marketingový mix neboli „4P“: 

 

o Produkt ( = Product = )  

Jedná se o výrobek/službu, která je výsledkem činnosti podniku. Může mít buď 

hmotnou nebo nehmotnou podobu. Při bližším zkoumání produktu ze strany zákazníka 

se zabýváme otázkami: Jak  výrobek/služba byla vytvořena? 

    Jaké má výrobek/služba provozní vlastnosti? 

    Jakou má jakost? 

    O jakou značku se jedná? 

    Jaká je záruka a servis? 

    Zaujme nás obal designem? 

 

o Místo prodeje ( = Place = ) 

Hledáme místo prodeje, které je pro zákazníka a pro dodavatele nejzajímavější, 

nejpřístupnější, nejvhodnější z hlediska: dopravy, velikosti a umístění zásob 

      distribuce 

      umístění produktu na trhu 

      prodejního teritoria 

      distribučního pokrytí 

      umístění distribučního místa 
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o Prodejní cena ( = Price = ) 

Rozhodování o výši ceny nových výrobků probíhá zpravidla v následujících krocích: 

1. definování cílů cenové politiky podniku 

a) Orientace: 

- na přežití (pokud má podnik mnoho konkurentů) 

- na maximalizaci zisku (vychází z odhadu poptávky a stanovují cenu, 

  která jim přinese maximální zisk) 

- na dosažení co největšího tržního podílu (vychází z úvahy: vysoký podíl 

  na trhu = dlouhodobě vysoká úroveň zisku) 

 

b) Strategie ceny výrobku při uvedení na trh: 

- stanovení vysoké ceny na nové výrobky (v případě výrobku, který se 

   značně odlišuje od výrobku konkurence a není na trhu příliš rozšířen) 

- stanovení nízké ceny na nové výrobky = zaváděcí cena (snaha o zvýšení 

   podílu na trhu na úkor krátkodobého zisku) 

 

2. určení poptávky 

Napomáhá zjistit velikost výrobků/služeb a zároveň stanovuje horní hranici 

ceny, kterou je zákazník za konkrétních okolností ochoten za  

výrobek/službu zaplatit. 

 

3. zjištění nákladů 

Podnik musí co nejpřesněji stanovit výrobní cenu výrobku/služby, aby 

zjistil, zda je schopen výrobek prodat za skutečnosti, že konkurence nabízí 

stejný nebo podobný výrobek. Prodejní cena mu poté musí pokrýt výrobní 

náklady, náklady spojené s provozem podniku a alespoň minimální zisk. 

 

4. rozbor cen výrobního programu a chování konkurence 

V konkurenčním prostředí je zapotřebí zjistit, zda konkurenční firmy 

nabízejí stejné nebo podobné výrobky, za jakou cenu a jakou mají úroveň 

parametrů. Pokud bychom cenu stanovili v porovnání s konkurencí příliš 

vysokou, můžeme očekávat nízkou poptávku po našich výrobcích. 
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5. výběr metody stanovení ceny 

Podle toho, zda se metody stanovení ceny orientují převážně na náklady, 

poptávku nebo konkurenci, můžeme je rozdělit do tří skupin: 

a) nákladově orientovaná tvorba cen 

Cena = úroveň nákladů + zisková přirážka 

b) poptávkově orientovaná tvorba cen 

a1) tvorba ceny na základě zákazníkem akceptované hodnoty 

 Musíme zjistit co nejpřesněji názor kupujícího na užitečnost 

      nabízeného výrobku. 

a2) tvorba ceny na základě intenzity poptávky 

 O tomto způsobu tvorby cen hovoříme v případech, kdy se  

      určitý výrobek prodává ve stejném období za různé ceny, které  

      nelze bezprostředně odvodit z výše nákladů (lze narazit na  

      prostorovou, časovou nebo výrobkovou diferenciaci) . 

c) konkurenčně orientovaná cena 

V případě, že se tvorba ceny podřizuje výši a změně ceny 

konkurence nikoli vlastním nákladům. 

d) zvláštní případy stanovení ceny 

 

6. rozhodnutí o výši ceny 

Před konečným stanovením ceny je potřeba ještě zvážit platby, které je 

zapotřebí do ceny zahrnout: dopravné, pojištění, slevy apod. 

 

o Propagace ( = Promotion =) 

Určujeme, jakým způsobem se náš výrobek dostane do povědomí zákazníkům. 

Lze využít: reklamy (televizní, radiové, novinové, reklamy na dopravních 

    prostředcích, atd.) 

  billboardů 

  letáků 

  osobního prodeje 
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3.3 Analýza bodu zvratu 

Dle KRAFTA (2005) je nutné pro definování bodu zvratu uvést základní veličiny, které jsou 

k jeho identifikaci potřebné: 

Q – počet výrobků (množství výrobků/služeb, které podnik vyrábí/poskytuje) 

P – cena výrobku (cena, za kterou je výrobek/služba prodáván/a) 

T – celkové tržby (peníze, získané z prodeje výrobků/služeb) 

FC (= fix cost =) -  fixní náklady (náklady, které se nemění při změně objemu výroby) 

VC (= variabile cost =) – variabilní náklady na jeden výrobek (náklady, měnící se při změně 

      objemu výroby) 

TC (= total cost =) – celkové náklady (náklady, které souvisí s celkovou produkcí) 

П – zisk 

 

Z předmětu mikroekonomie je nám znám vztah: 

  TC = FC + VC 

 

Z čehož vyplývá: 

  1.) FC = TC – VC   2.) VC = TC – FC 

 

Snahou firmy je dosahovat zisku. Zisk je dán rozdílem mezi tržbami a celkovými náklady: 

  T = P x Q 

П = T – TC 

 

Abychom mohli určit, do kterého bodu je firma v „oblasti ztráty“ a od kterého bude v „oblasti 

zisku“, musíme si sestrojit graf, zobrazující bod zvratu. 

 

Jak zjistit bod zvratu: 

A.) Bod zvratu lze odvodit ze vztahu: 

     T = TC     ->     P x Q = FC + VC     ->     Q ( BZ ) = FC / ( P – VC / Q ) 

 

B.) Můžeme ho odvodit i z jednotkových veličin, z rovnice P x Q = FC + VC lze odvodit: 

      P = FC / Q + VC / Q  

=> z toho vyplývá, že bodu zvratu je dosaženo, když se cena rovná průměrným nákladům 

    (  BZ = ATC -> ATC = FC / Q + VC / Q ) 
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GRAF BODU ZVRATU dle SYNKA (2000): 

 

Graf č. 1 

Zdroj: Synek M. – Manažerská ekonomie 

 

Co z grafu vyplývá: 

1. Přímka tržeb prochází bodem nula, protože tržby při nulové výrobě (prodeji) se rovnají 

    nule 

2. Přímka nákladů vytíná na ose y úsek F, jehož pořadnici y pokládáme za odhad fixních 

    nákladů 

3. Při nulovém objemu výroby  vzniká ztráta ve výši fixních nákladů, která se zmenšuje se 

    zvyšujícím se objemem výroby a až při určitém objemu výroby zaniká 

4. Při dalším rozšiřování výroby začne vznikat zisk 

5. Objem výroby Q, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům TC  = BOD ZVRATU 
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3.4 Lázně a lázeňství 

Prioritou lázeňské péče je odnepaměti péče o zdraví jedince. V dřívějších dobách se však 

lázeňské služby využívaly spíše k léčení nemocných či zraněních jedinců. V dnešní době se 

využití těchto služeb změnilo. Stále jsou lázně využívány za tímto účelem, avšak současným 

stylem života, který lze označit za uspěchanou dobu, přibyla spousta návštěvníků lázní za 

účelem odpočinku, relaxace či prevencí. Prostory lázní se proto nyní stávají vyhledávanou 

lokalitou cestovního ruchu. 

 

3.4.1 Vysvětlení pojmů 

Dle PÁSKOVÉ a ZELENKY (2002) je pojem lázeňství souhrn aktivit, specifické 

infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání a praxe zaměřený na znalost přírodních 

léčivých zdrojů a realizaci technik a procedur pro léčení různých somatických, 

psychosomatických i psychologických problémů. Souhrnným cílem lázeňství je prevence a 

léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace. Je spojeno s využíváním síly přírodních 

léčivých zdrojů, krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí.  

 

Dle PÁSKOVÉ a ZELENKY (2002) jsou lázně komplexem léčebných, rehabilitačních, 

ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení, využívající přírodních léčivých zdrojů a 

léčebných procedur. 

 

Dle SEIFERTOVÉ (2003) lázeňský statut lze vyjádřit jako rozsah vnitřního lázeňského území 

v místě, které musí sloužit zásadně lázeňskému provozu a bezprostřední ochraně léčebného 

režimu. Stanoví podmínky, které zajišťují řádné provádění komplexní péče. Stanovuje 

hygienické zásady, opatření týkající se dopravy, zásobování, zajištění klidu, kulturní a 

výchovné činnosti, informační služby a sportovní činnosti. 

 

Dle ČICHOVSKÉHO (1993) je analýza pojem označující faktické rozkládání celku na 

součásti a opětné spojování částí v celek. 

 

Dle CHARVÁTA (2006) konkurencí rozumíme jakýkoli podnik nabízející stejné nebo 

podobné služby či výrobky, které nabízí podnik provádějící analýzu. 

 

Dle CHARVÁTA (2006) je spotřebitel osoba využívající služby či kupující výrobky.  
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3.4.2 Historie lázeňství 

Využívání přírodních léčivých zdrojů, koupele, lázně, pití vod a lázeňské léčení hrály v 

lékařství odedávna značnou roli jako jeden z nejstarších způsobů terapie, užívané odnepaměti 

až do současnosti. V blízkosti zdrojů, především okolo vývěrů minerálních a termálních vod 

ke koupelím a k pití vznikala postupně léčebná místa. Také ložiska rašeliny, slatiny a bahna 

poskytovala cenný materiál pro ohřívané koupele a zábaly, oblíbené u revmatiků. Příznivé 

klima dalo vznik mnoha vyhledávaným léčebným místům. U zrodu lázeňských míst však 

nebyly vždy nezbytně přírodní zdroje. Někdy silná osobnost reformátorského léčitele, zhusta 

laika, prosadila nové metody, využívající třebas jen obyčejné studené vody v rozmanitých 

aplikačních formách k léčení a přispěla ke vzniku renomovaných léčebných míst. Lázně a 

lázeňství nejsou rozloženy po celém světě rovnoměrně. Třebaže se využitelné zdroje 

odedávna vyskytovaly na mnoha místech, zůstalo lázeňství v našem slova smyslu, vlastně 

převážně evropskou záležitostí. Jen menším dílem se vyvíjelo, také v Asii. Nejstarší tradice 

lázeňství jsou v Evropě v Itálii, dále v našich zemích a v Německu, Francii, Španělsku, Polsku 

a Rusku. V anglo-saských zemích a v Americe nebylo ani v minulosti příliš rozšířeno a postoj 

k němu byl stále zdrženlivý, takže ani v současnosti není příliš využíváno. 

Tradice našeho lázeňství jsou mladší, než je tomu v jižní Evropě a v zemích středomořské 

oblasti s antickými vzory. Přesto si však naše lázeňství získalo v minulosti mimořádný věhlas 

i vážnost v evropském povědomí a konečně i své místo v dějinách lékařství a balneologie. 

Především západočeské lázně se staly pojmem již v minulém století. Nebylo tedy náhodou, že 

se právě v Praze dostala jak balneologie, tak i vodoléčba prvně jako obor přednášený na 

evropské univerzitě. 

 
3.4.3 Podstata lázeňství 

Dle NEJDLA (2005) lze vysvětlit podstatu lázeňství následujícími rysy: 

o hlavní činnosti jsou zaměřeny na zlepšení zdraví 

o na zdravotní stav působí přírodní léčivé zdroje, které jsou unikátní svým chemickým a 

mikrobiologickým složením 

o přírodní léčivé zdroje jsou vázány na konkrétní místo 

o lázeňské místo a poskytování lázeňských služeb je vázáno na využívání přírodních 

léčivých zdrojů v místě jejich výskytu 

o změna místa pobytu pacienta (z místa trvalého bydliště do místa výskytu přírodních 

léčivých zdrojů) 

o dočasný pobyt v místě odlišném od běžného životního prostředí 
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Velmi široké pojetí lázeňství skýtá organizace ISPA (International Spa Organization = 

Mezinárodní organizace lázní), která pro lázeňství předpokládá kombinované využití těchto 

deseti léčebných  prvků (Attl 2005): 

o voda jako léčivý prostředek pro vnější a vnitřní užití  

o výživa - jedná se o potraviny, byliny, nutriční doplňky a také léky 

o pohyb - znamená dosažení vitality a energie prostřednictvím cvičení 

o fyzioterapie – aktivity spojené s masážemi a dalšími technikami 

o princip integrace – vytvoření stavu osobní a sociální rovnováhy 

o estetika a její odraz v duševním životě člověka 

o životní prostředí – prostředí, ve kterém žijeme 

o kulturní prostředí 

o sociální vlivy – vlivy spojené s komerčními vlivy 

o denní režim  

 

Dle MIKOLÁŠKA (2006) je nedílnou součástí lázeňství také činnost zvaná saunování. Jedná 

se o činnost, při které člověk využívá prostředí sauny k očistě těla od nečistot, které se v něm 

usazují. 

 

3.4.4 Historie sauny 

V době před 300 lety, kdy v Evropě církev z 

důvodu uvolněných mravů v lazebnách a lázních 

tyto provozy likvidovala (důvodem bylo též šíření 

chorob), potní lázně ve Finsku z důvodu 

geografické odlehlosti zůstaly nadále v provozu. V 

této době je tradice sauny ve Finsku již více jak 

1000 let stará. Finsko dalo potní lázni jméno  

Obrázek č. 1 
Zdroj: www.wikipedie.org 

„sauna“, která znamená„dům s lázní, pro kterou je vzduch ohříván pecí“. V roce 1937 byla 

založena finská společnost pro studium a propagaci sauny SAUNA SEURA. Úřední statistika 

ve Finsku uvádí, že v roce 1960 zde bylo 342 931 rodinných saun. 
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 Tradiční finská sauna byla téměř u každého domku ve staveních z otesaných klád, s velkým 

ohništěm, plným balvanů. Nemívala okna a původně ani komín, takže kouř a pára odcházely 

dveřmi nebo jen úzkými průduchy. Stěny byly černé od sazí. Topilo se březovými poleny a 

celou prostorou sauny pronikalo aroma páleného dřeva. Uvnitř byly stupňovité lavice, 

dřevěné palandy, na které potící příznivci vylézali, čím výše, tím do většího horka (ve výši 

hlavy zde bývalo až 120 – 140°C!). Koupající často lehávali s vyvýšenýma nohama, aby 

lepším prokrvením mozku zabránili kolapsu. V sauně převažovalo suché teplo a jen nakrátko 

se zde vyvíjela pára tím, že se na kameny rozpálené v ohništi vylila sběračka vody (Pozn. v 

dnešní době se tomuto rituálu říká „saunový ceremoniál“ a do vody, která se lije na 

rozžhavené kameny se přidává aroma dle libosti). Přitom si koupající třeli celé tělo a šlehali 

se březovými metlami, čímž ještě dále stupňovali prokrvení kůže. Metly se finsky nazývaly 

„vasta“ nebo „vihta“ a jsou dokonalou obdobou věníků a chvoščišť, používaných ve 

středověku (Pozn. dnes se vasta nebo vihta nahrazují buď obyčejným kartáčem v jemnějším 

případě u žen lufou). Všichni se přitom převelice potili, ale pot se v suchém prostředí ihned 

odpařoval. Poté vybíhali rozpařeni do volné přírody, kde se polévali nebo schlazovali 

ponořováním do studených vod jezer, v bazéncích nebo se dokonce i při hlubokých mrazech 

váleli nazí ve sněhu. Jak vidíte, postup lázně v sauně se lety nijak nezměnil, jen ochlazování 

probíhá ve venkovních bazéncích nebo ledových sprchách. V některých saunových zařízeních 

se lze ochladit ledovou tříští nebo vědrem ledové vody, která je na sanujícího chrstnuta naráz. 

3.4.5  Sauna v Česku a na Slovensku  

V roce 1936 postavil v letním táboře v Borovci u Štěpánova doc. František Vojta 

pravděpodobně první saunu u nás. První veřejná sauna vznikla již v roce 1946 v Brně-

Pisárkách. Tato sauna později vyhořela a na jejím místě stojí tzv. „Stará sauna“ se dvěma 

potírnami pro 2 x10 návštěvníků, vedle ní pak „Nová sauna“, také pro 2x10 návštěvníků. 

Díky dostupným publikacím máme dostatek informací i o historii saunování na Slovensku. V 

obci Šumiac pod Královou Hoľou stojí pravděpodobně nejstarší sauna. Na konci 1. světové 

války si mlynář Michal Demo přivedl ze zajetí v Rusku ženu 

Máriu. U potoka postavili dřevěný domek s tzv. ruskou 

koupelnou. V předsíni bylo okno, věšák na odložení oděvů. 

Lavice a dřevěná káď s vodou spolu se svazkem březového 

proutí, dřevěná podlaha. V potírně byla dřevěná lavice pro 2 

Obrázek č. 2 

Zdroj: www.wikipedie.org 
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osoby, kamna s akumulační náplní a betonová podlaha. Teplota v sauně dosahovala až  

120°C (pod stropem).  

Současní majitelé saunu, která stojí více jak 80 let, obezdili, zrušili okno v potírně, zvedli 

střechu celé stavby a tím i světlost jednotlivých místností. Zavedli elektřinu a starou 

rozeschlou káď vyměnili za plechovou vanu. Takto je stavba připravena sloužit v obci i 

dalším generacím.  

 

3.4.6  Sauna a sport (olympijské hry) 

Dnes již víme, že sport a regenerace patří k sobě. Proto i sauna má své nezastupitelné místo v 

tréninkovém procesu nejen vrcholových sportovců, ale i rekreačních nadšenců. V roce 1924 

na olympijských hrách v Paříži si postavili finští sportovci saunu ještě jen pro sebe, ale již v 

roce 1936 na olympijských hrách v Berlíně využívali saunu sportovci řady dalších zemí. Tuto 

saunu již postavili pořadatelé olympiády dle technické dokumentace z Finska. V roce 1948 na 

olympiádě v Londýně se v sauně o velikosti 84m2 saunovali sportovci ze 70 zemí, na 

olympiádě v Helsinkách v roce 1952 ji pak vyzkoušelo i 1200 novinářů a 400 rozhlasových 

reportérů. V Čechách byla první sauna pro sportovce postavena v roce 1938 v tělovýchovném 

středisku v Třeboni. V roce 1980 bylo již 60% z celkového počtu 75 středisek vrcholového 

sportu tehdejšího Československa vybaveno saunou. Dnes se základní informace o saunování 

přednášejí na FTVS UK v Praze a na FTK v Olomouci. 

 

3.4.7 Organizace saunování 

Saunování v Čechách má dobrou tradici a o její propagaci se starala a stará řada spolků. V 

roce 1966 byl založen Klub přátel sauny v Bruntále (v roce 1968 proběhla konference Klubu 

přátel sauny v Ostravě) a v 70. letech byla založena na při ČÚV ČSTV subkomise pro sauny. 

V Brně se o propagaci saunování i stavby saun aktivně přičinil brněnský BS-klub Svazarmu, v 

roce 1976 pak v Praze proběhla celostátní konference věnovaná sauně, v roce 1982 byl v 

Piešťanech uspořádán VIII. mezinárodní kongres sauny. V roce 1996 byl založen Cech 

saunařů, který se vzápětí spojil s Asociací masérů a regeneračních pracovníků (AMARP) a 

společně s ním založil dnešní Asociaci pracovníků v regeneraci (APR), která kromě saunařů 

sdružuje i bazénáře, lázeňské maséry.  
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Dle MIKOLÁŠKA (2008) samotný rituál saunování lze rozdělit do 4. fází: 

      1.  FÁZE – Příprava na pobyt v horku 

= úkony v první fázi saunování představují hygienickou očistu a zároveň 

přípravu na pobyt v horku (vyprázdnění močového měchýře, vysvlečení, 

osprchování…) 

2. FÁZE – Prohřívání 

= po vstupu do prohřívárny je nutné pro naplánování doby pobytu zjistit, jaká 

je zde teplota a nalezení přesýpacích hodin a označit si příchod, zvolit si 

polohu těla (leh, sed), kartáčování, popřípadě použít pro výživu pokožky 

saunový med 

3. FÁZE - Ochlazování 

= zchlazení organizmu je velmi důležité, pokud po prohřátí neprovádíme 

masáž, protahovací cviky, dechovou gymnastiku nebo mírnou pohybovou 

aktivitu 

- nejprve se osprchujeme a poté se ponoříme do ochlazujícího bazénku 

(individuální) 

4. FÁZE – Závěr saunování 

= jedná se o poslední fázi, po několika opakováních 1. – 3. fáze (ideální jsou tři 

opakování viz. tabulka níže) 

  - v této fázi se pouze osprchujeme vlažnou vodou a neprováníme žádnou fyzicky 

    náročnou práci (doporučuje se pěší cesta domů) 

 

Počet jednotlivých 2. fází saunování určuje celkový efekt: 

1 krát Iritační ( dráždivé ) 
2 krát Tonizující ( povzbudivé ) 
3 krát Relaxační ( uvolňující ) 
4 krát Inhibiční ( útlumové ) 
5 krát Exhaustivní ( únavové ) 

Tabulka č. 1 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4. METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

Metodologie je vědní disciplínou, zabývající se metodami, jejich tvorbou a aplikací. Pomocí 

této případové studie bude rozebrán stav, vývoj  a interakce městských lázní v Čáslavi 

s prostředím. Zkoumáním externích a interních faktorů vznikne marketingový plán. 

Nejčastějšími způsoby shromažďování kvalitativních dat jsou dotazování, pozorování a sběr 

dokumentů. V této bakalářské práci jsou využity způsoby dotazování se managementu 

v centru lázní a pracovníků městského úřadu formou rozhovoru. Ten spočíval ve spontánním 

kladení otázek v přirozeném průběhu interakce.  Další použitou metodou bylo pozorování. Při 

osobní návštěvě byla sledována předem určená kritéria výzkumu.  

 

Vysvětlení pojmů: 

Dotazováním lze rozumět pokládání otázek dotazovaným osobám. 

Pozorování rozumíme zkoumání prostředí a získávání informací o něm. 

Sběr dokumentů lze charakterizovat jako seskupování vhodných dokumentů a informací o 

daném prostředí. 

 
4.1 Ekonomické výpočty 

Dle MACHA a HOMOLKY (2003) každá ekonomická činnost je spojena s určitými vklady 

výrobních faktorů při dosažení předpokládaných výsledků. Pro zjištění účelnosti i účinnosti 

vynaložených vkladů je třeba tyto vklady poměřovat. Konkretizací vkladů jsou pak náklady.  

 

Nákladem na poskytování služeb se obecně rozumí peněžní vyjádření spotřeby materiálu a 

opotřebení dlouhodobého majetku, spotřeby práce a ostatních finančních prostředků v procesu 

poskytování služeb nebo v souvislosti s nimi. Náklady jsou vyjádřitelné vedle peněz také i 

v naturálních jednotkách. Náklady je třeba při hodnocení výrobního procesu či procesu 

poskytování služeb třídit, evidovat a vyčíslovat podle různých hledisek v závislosti na tom, 

k jakým účelům mají tato hodnocení sloužit. 

Klasifikace nákladů: 

a) podle druhů nákladů: 

o materiálové představují spotřebu materiálu 

o pracovní - např. výplata mezd a ostatních osobních nákladů 

o finanční - např. nájemné, úroky,… 
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b) podle způsobu přičítání nákladů ke kalkulačnímu úseku 

o přímé - u nichž je možné přesně určit v jakém množství byly u daného výrobního 

úseku vynaloženy 

o nepřímé - jsou společně vynaložené pro více kalkulačních úseků, proto se sledují 

nejdříve samostatně a do nákladů na sledovaný kalkulační úsek se zahrnují 

dodatečně podílem, který je určen rozpočtem s pomocí vybraných rozvrhových 

základen 

c) podle způsobu vynaložení 

o prvotní (externí) 

o druhotné (interní) 

d) podle vztahu k objemu produkce 

o proměnné (variabilní) – jejichž velikost se mění v závislosti na změně objemu 

produkce 

o stálé (fixní) – při změně objemu výroby se jejich celková výše ve výrobním 

procesu nemění 

o celkové – je souhrn proměnných a stálých nákladů na celý objem vyrobené 

produkce či poskytnuté služby 

o jednotkové – připadající průměrně na jednotku dosažené produkce či poskytnuté 

služby 

e) podle oblasti vzniku 

o náklady provozní – představují nákladové položky, které jsou bezprostředně 

spojeny s průběhem výrobních procesů poskytování služeb 

o náklady finanční – představují vynaložené položky, které jsou spojeny s činností 

podniku v oblasti financování 

o náklady mimořádné – objevují se výjimečně a jsou spojeny s mimořádnými 

situacemi v podniku 

f) podle účelu sledování 

o plánované (rozpočtované) – při přípravě nového hospodářského roku, přípravě 

podnikatelských záměrů, změnách výrobních postupů 

o výsledné - po skončení určitého časového období, kdy probíhala podnikatelská 

činnost 
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5. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

Město Čáslav se nachází uprostřed širokého výběžku polabských hor, který je od 

severovýchodu ohraničen pásmem Železných hor a od jihozápadu Hornosázavskou 

pahorkatinou. Město bylo založeno kolem poloviny 13. století Přemyslem Otakarem II.. 

Dnešní Čáslav je městem střední velikosti - v roce 2008 byla překročena hranice deseti tisíc 

obyvatel - které svým návštěvníkům, krom řady památek, nabízí i muzeum, galerii, divadlo, 

kino, koupaliště a řadu moderních sportovišť. Celý katastr města měří 22 km2, samotné město 

má rozlohu 3,5 km2. 

Čáslav, někdy také nazývaná branou k cestám do Železných hor, je ale také město mažoretek, 

jejichž místní skupiny již řadu let získávají na domácích i zahraničních soutěžích jednu 

medaili za druhou, je to město vynikajícího Dechového orchestru mladých. Z Čáslavi pochází 

a svoje sportovní začátky s ní spojuje mnoho vynikajících sportovců. Za všechny lze 

jmenovat ty zřejmě nejznámější, kterými jsou běžkyně Jarmila Kratochvílová a její neméně 

slavná svěřenkyně Ludmila Formanová - obě mistryně světa v běhu na 800 m. 

 

5.1 Městské lázně Čáslav 

Městské lázně ve svém názvu skrývají spoustu služeb, které zařízení poskytuje. Jedná se o 

horkovzdušné lázně neboli saunu, která je spolu s parní lázní (parní kabinou) hojně 

navštěvovaným místem, ke kterým samozřejmě patří odpočívací místnost, sprchy, toalety a 

v neposlední řadě šatny. Při těchto činnostech si návštěvníci často dopřávají masáže, a proto 

vždy po celou otevírací dobu je k dispozici školený masér/masérka, kteří jsou ochotni jim 

vyhovět. Pod jednou střechou se spolu s těmito relaxačními místnostmi nachází bazén o 

rozměrech 25m x 7m a hloubce od 1,2m do 1,6m. Je zde možnost občerstvení v bufetu, který 

skýtá nabídku teplých i studených jídel či nápojů.  Ve stejné budově se nachází ubytovna pro 

návštěvníky města. Jak jsem již zmínila, v našem městě je velmi rozšířený sport všeobecně a 

atletika s fotbalem především. Nachází se zde též zázemí fitness centra, které je velmi dobře 

vybaveno posilovacími stroji. Areál je nejen moderně vybaven, ale vždy na návštěvníky 

dýchne domácí atmosféra a pohoda. 
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5.2 Historie lázní v Čáslavi 

Lázeňství se začalo objevovat již ve středověku. Nejprve se počátky lázeňství začaly 

projevovat u šlechty a později u bohatších měšťanů. Později se zvyk koupele alespoň jednou 

týdně rozšířil i na venkov. 

Své středověké lázně měla samozřejmě i Čáslav. Kdy se zde objevily není známo – muselo to 

však být dosti brzy, protože první zmínka o nich je už z roku 1383 a lze se z ní dozvědět, že 

výnos z jejich provozu náleží městskému rychtáři. Z dalších historických listin vyplývá, že tu 

bývaly minimálně lázně dvoje, jedny tzv. „horní“ a druhé, nacházející se pod fortnou, tedy 

nad Podměstským rybníkem, zhruba v místech, kde je dnes Žižkova brána. O těch se 

kupříkladu lze dočíst, že „roku 1546 páni pronajali lázeň svou, pod fortnou ležící, Vaňkovi 

lazebníku, který z ní má platiti každého dne obci osm grejcarů českých“. Tyto lázně zanikly 

roku 1691. Od této chvíle je činnost lazebníků v našem městě na více než 160 let skryta 

v temnotách zapomnění.  Znovu se zmínka o lazebnictví objevuje roku 1854. Je spojena 

s činností čáslavského pravovárečného měšťanstva. Těmto, řečeno dnešním slovníkem 

„akcionářům zdejšího pivovaru“ se nelíbilo, že město nemá žádné vhodné místo ke 

společenskému životu a rozhodli se na svých pozemcích pod hrází rybníku Zemánek postavit 

nejen hostinec s dostatečně velkým sálem a kuželníkem, ale společně s ním i lázně. Nápad se 

líbil občanům města a začalo se stavět v následujícím roce. Kapacita lázní byla plně využita, 

celé rodiny sem přicházely trávit volný čas. Oblibě napomáhala i současná proměna okolí na 

příjemný park (Vodranty). Lázně byly nejen vanové, ale i parní. Čas stavbu nešetřil a tak 

postupně tyto lázně zestárly a na počátku dvacátých let minulého století zchátraly natolik, že 

bylo nutno pomýšlet na jejich obnovu.  Tu zajistila během roku 1926 čáslavská Tělocvičná 

jednota Sokol a dala zhruba za 600.000 korun vystavět lázně nové, v podobě, v jaké ji už 

pamatují současné generace. Jejich slavnostní otevření se konalo 15. května 1927. Občanům 

zde byly nabídnuty lázně parní, sluneční a vanové, dále bazén, sprchy, masáž a odpočívárna. 

Samozřejmě nechyběly ani šatny, zůstalo i spojení s restaurací. Pro přesnější představu je 

však nutné doplnit, že zmíněný bazén byl značně malý – o délce pouhých 12 metrů. Tyto 

lázně sloužily řadu desetiletí, v podstatě až do konce dvacátého století. Pak se historie znovu 

opakovala a celý areál se opět stal natolik sešlým, že z technických, stavebních i hygienických 

důvodů hrozilo jeho úplné uzavření. Navíc už svým vybavením ani nesplňoval skutečné 

potřeby doby. Vedení města proto intenzivně připravovalo jeho obnovu, která měla být 

samozřejmě spojena i s celkovou modernizací. Celou přestavbu bylo nutné rozdělit do dvou 

etap: v první během roku 2004 vznikla z někdejší restaurace, která již mnoho let původnímu 
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účelu nesloužila, moderní, téměř hotelově pojatá turistická ubytovna, horkovzdušná sauna a 

atletické zázemí, včetně posilovny. Tato přestavba stála přes dvacet šest milionů korun, 

z nichž 25.000.000 pocházelo ze státní dotace a 1.000.000 z městské pokladny. Druhá etapa, 

zahájená na počátku roku 2005, byla náročnější, a to jak stavebně, tak i finančně. Jednalo se o 

přestavbu bazénu spolu se složitým technickým zázemím na úpravu vody, vzduchu a vytápění 

a parní lázeň. Cena z tohoto důvodu byla třicet sedm milionů korun. Tuto částku pokryla 

15.000.000 státní dotace a 22.000.000 korun město. 

 

5.3 Podnikatelské prostředí městských lázní Čáslav 

Město Čáslav je spolumajitelem a provozovatelem městských lázní od roku 2005. Záměrem 

rekonstrukce objektu je zvýšení životní úrovně obyvatel města spolu s navázáním na 

dlouholetou tradici. Objekt byl rekonstruován v letech 2004 a 2005, jak je již zmíněno výše. 

Městské lázně nadále čerpají státní dotace i po skončení plánovaných rekonstrukcí. Jelikož 

relaxace (v dřívějších dobách nazýváno též jako lázeňství) je velmi rozšířenou aktivitou, která 

je úzce spjata se sportem, který je v Čáslavi hojně rozšířen (fotbal, atletika, atd.), rekonstrukce 

byla rozsáhlá a úspěšná. 

 

5.4 SWOT analýza 

Úkol: 

Pomocí slovních komentářů, které jsou uvedeny níže v analýze konkurence, určit silné 

stránky,  slabé stránky, příležitosti a hrozby areálu městských lázní Čáslav. 

 

Interní analýza 
SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti Cenové podmínky 
Starší zařízení 

prostor  E
xtern

í an
alýza 

Hrozby 
Nabídka kombinace 
služeb za jednu cenu 

Plavecký bazén 

Tabulka č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Poznámka: 

Ve SWOT analýze jsou umístěny 4 hlavní pilíře: 

1. Cenové podmínky jsou velmi silnou stránkou, protože cena je nejnižší v celém okolí a 

je příležitostí, získat nové zákazníky, kteří přejdou od konkurence. Cena je tak nízká, 

že se s ní dá popřípadě manipulovat. 

2. Starší zařízení prostor je slabou stránkou zařízení, ale zároveň i příležitostí. Jelikož 

městské lázně jsou zařízení spadající pod město Čáslav, je možné získat dotace na 

různé rekonstrukce a modernizace. 

3. Nabídka kombinace služeb za jednu cenu. Je jasné, že cena je velmi přívětivá a služby 

kvalitní, ale zákazník, který chce navštívit pouze saunu, má v ceně i páru a bazén a to 

je pro některé zákazníky nepřijatelné. 

4. Plavecký bazén je velmi úzký, což pro návštěvníky, kteří si chtějí zaplavat není 

dostačující, protože se jim tam často pletou malé děti a dny nebo hodiny vysloveně pro 

plavce nejsou vyhrazeny. 

 

5.5 Analýza konkurence městských lázní Čáslav 

Úkol: 

Provést analýzu konkurence městských lázní.  

 

Konkurence: 

Mezi konkurenci jsou zařazeny všechny městské lázně v okolí 30km od města Čáslav a 

k tomu pro zajímavost největší aqua paláce v ČR : BABYLON v Liberci, AQUAPALACE 

Praha Čestlice a Městské lázně Hradec Králové. Je zapotřebí počítat jak konkurenci přímou 

(sauna, pára, plavecký bazén), tak i konkurenci nepřímou, mezi kterou se počítají  například 

masáže, solné jeskyně, plavecká zařízení a jiné relaxační činnosti. Z důvodu proveditelnosti 

analýzy byla vybrána pouze přímá konkurence, kterou jsou pro zařízení městských lázní 

Čáslav pouze podniky se shodným zázemím. Dohromady těmto kritériím odpovídají 2 

zařízení. 
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Parametry sledování analýzy konkurence: 

U všech sauna zařízení bylo hodnoceno 28 atributů. Tyto atributy jsou shrnuty do 

následujících skupin: 

a) lokalita – mezi tyto atributy lze zařadit dostupnost zařízení pro zákazníky, parkování atd. 

b) zázemí – do této skupiny jsou zahrnuty atributy typu: vzhled celého zázemí (sauna, 

                    sprchy, šatny, plavecký bazén, pára) 

c) služby - zahrnují vstřícnost obsluhy, možnost zapůjčení věcí (prostěradla, ručníky, 

                  pantoflí), možnost zakoupení potřeb (mýdlo, žínky, lufy), občerstvení atd. 

d) cenová politika - zahrnuje cenová pásma, placení služeb, možnost placení stravenkami, 

    kartou či existenci různých slev 

e) marketing centra – jedná se o pořádání různých akcí typu:DNY 1+1 

zdarma, plavání pro maminky s novorozenci, saunové rituály,  

aqua aerobic (podpora prodeje), atd. 

 

Jak analýza probíhala: 

Vždy jsem vybrané městské lázně spolu se dvěma hodnotiteli navštívila. Hodnotitelé byli 

bráni jako nestranní zákazníci. Zakoupili jsme si vstupenku a využívali všech služeb zařízení. 

Při využívání služeb jsme se personálu dotazovali na informace, které jsme měli zjistit po 

předchozí domluvě v určeném plánu. Poté jsme služby a ostatní atributy hodnotili známkami 

od 1 do 5 s doprovodným komentářem. 

 

Zpracování analýz do celkové analýzy: 

Z číselných hodnocení jednotlivých atributů vzniklo celkové hodnocení centra a průměrná 

známka jednotlivých atributů. Číselné hodnocení nám slouží ke srovnání konkurence 

jednotlivých městských lázní. Z doprovodných komentářů lze sestavit slovní hodnocení 

jednotlivých atributů center pro návrh úpravy městských lázní Čáslav. Na základě hodnocení 

atributů všech center kromě městských lázní Čáslav vzniklo konkurenční srovnání s centrem 

v Čáslavi v jednotlivých atributech, z nichž vyplývají problémy centra, průměrné výsledky 

centra a výhody našich lázní oproti ostatním.  

 

Výstupy konkurenční analýzy: 

- přehledná tabulka (viz příloha č.1) ohodnocených atributů městských lázní 

- srovnání městských lázní s lázněmi v Čáslavi 

- report z analýzy konkurence do marketingového plánu 
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5.6 Analýza spotřebitele 

Úkol: 

Provést analýzu spotřebitele pomocí dotazníků. 

 

Spotřebitel a průběh analýzy spotřebitele: 

Spotřebitel, je člověk, který navštíví naše zařízení. Spotřebitele lze rozdělit do dvou skupin: 

stávající zákazník a potenciální zákazník. Poté následovalo sestavení dvou dotazníků (pro 

každou skupinu spotřebitelů jeden) a dotazování. V první řadě návštěvníků městských lázní 

v Čáslavi. Občané byli osloveni přímo na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Na základě 

získaných a vyhodnocených informací byly sestaveny grafy a vypracovány tabulky, které 

zobrazují odpovědi na níže uvedené otázky. Za grafy k jednotlivým skupinám klientů byl 

připojen slovní komentář. 

 

Co analýza spotřebitele sledovala: 

V první části, která byla zaměřena na stávající klientelu, byly zodpovězeny tyto otázky: 

o odkud se o lázních zákazníci dozvěděli, proto, abychom věděli, jakou reklamu je nutné 

zintenzívnit  

o zda byl zákazník spokojen s našimi službami a zda by zařízení doporučil svým 

známým 

o jakou kombinaci služeb zákazníci nejčastěji využívají  

o kritérium, které určuje výběr relaxačního centra 

o jak se zákazník informuje o změnách v provozní době 

o jakým způsobem by si klienti přáli být o změnách informováni 

 

V druhé části byla specifikace potenciální klientely: 

o místo bydliště (zda bydlí v okolí Čáslavi nebo ne) 

o to, zda navštěvují nějaké relaxační centrum 

o to, co je podstatné při výběru relaxačního centra 

o to, zda mají klienti městské lázně v podvědomí 

o to, jestli už někdy v minulosti navštívili toto zařízení 
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Výstupy z analýzy spotřebitele: 

- dva druhy dotazníků: pro stávající klienty a pro potenciální zákazníky (viz příloha č. 2 

a  č. 3) 

- dva druhy grafického znázornění výsledků výše zmíněných dotazníků 

- dva druhy reportů vyplývajících z analýzy spotřebitele 

 
 
 
Grafické znázornění výsledků dotazníku pro stávající klientelu: 

 

Otázka číslo2: 

Odkud jste se dozvěděli o městských lázních v Čáslavi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota        

(v procentech)

Internet 18 15 

Noviny 48 40 

Doporučení 48 40 

Leták či jiná 

reklama 
6 5 

Jinak 0 0 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 3 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Získání povědomí o lázních

0%
8%

5% 15%

40%

Internet

Na doporučení

Z novin

Z letáku či jiné reklamy

Jinak

Graf č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z tabulky, na malém městě stále nejvíce funguje ústní doporučení, které spolu 

s městským měsíčníkem Čáslavské noviny obsadilo první místo a to 40%. 

 

 

Otázka číslo 4: 

Doporučil/a byste městské lázně Čáslav svým známým? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulka č. 4          

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Ano 78 65 

Ne 42 35 

Celkem 120 100 

Zdroj: vlastní zpracování        
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Doporučení lázní ostatním 
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NE

 

 Graf č. 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pozitivum pro centrum městských lázní v Čáslavi vyplývá i z otázky ohledně doporučení 

lázní uživateli. 78 dotazovaných by bylo ochotno doporučit centrum svým známým. 

 

 

Otázka číslo 5: 

Jakou kombinaci služeb využíváte nejčastěji? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

      

 

 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Bazén+ 

pára 
48 40 

Bazén+ 

pára+ 

sauna 

72 60 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování    
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Jakou kombinaci služeb využíváte nejčastěji

40%

60%

Sauna + bazén +
pára

Bazén + pára

 

Graf č. 4    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Co se týče poměru nabízených služeb, je zvolen optimálně vzhledem k návštěvnosti a 

využívání jednotlivých kombinací. Jedná se o poměr 60 : 40, který převládá i v otevíracích 

hodinách. 

 

 

Otázka číslo 6: 

Co je pro Vás určujícím kritériem pro výběr relaxačního centra? 

 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech) 

Cena 48 40 

Služba 42 35 

Dostupnost 24 20 

Pohodlí 6 5 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 6      

Zdroj: vlastní zpracování    
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Kritéria rozhodující při výběru centra

40%

35%

20%
5%

Cena

Služby

Dostupnost

Pohodlí

Graf č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podobně jako u potencionálních klientů se od dotazovaných dozvídáme, že nejdůležitějšími 

kritérii jsou cena spolu se službou. Na posledním místě je pohodlí. 

 

 

Otázka číslo 7: 

Jakým způsobem se informujete o otevírací době a případných změnách v provozu lázní? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota  

 (v procentech) 

Internet 66 55 

Vývěsní 

tabule 
36 30 

Dveře 

provozovny 
18 15 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Získávání informací o provozní době a změnách v provozu

55%30%

15%

Internet

Vývěsní tabule města

Dveře provozovny

Graf č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle výsledků lze konstatovat, že poměrně velká část klientů s největší pravděpodobností neví 

o možnosti zjištění změn na internetu. Bylo by tudíž zapotřebí zlepšení informovanosti 

zákazníků. 

 

 

Otázka číslo 8: 

Pokud byste si přál/a být informována o změnách a nevyhledávat si je sama, jakou formou by 

to bylo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Letáky 6 5 

E-mail 66 55 

Jinak 48 40 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 8 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Budoucí informování dle přání zákazníka

5%

55%

40%

Letáky

E-mailem

Jinak

Graf č. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že 55% dotazovaných by bylo rádo informováno o změnách v provozní 

době pomocí e-mailu. 40% dotazovaných je spokojeno s vývěsní tabulí, ale dokonce i 

s dveřmi provozovny. 

 

Vyhodnocení dotazníku a grafů pro stávající zákazníky: 

Z analýzy stávajících spotřebitelů můžeme vyčíst spoustu užitečných informací, podle kterých 

bychom se měli řídit, chceme-li být úspěšným areálem, který uspokojí potřeby svých 

zákazníků.  

Z grafu číslo 2, který je založen na základě dotazníku pro stávající spotřebitele, je čitelné, že 

celých 40% klientů se o nás doslechlo od známých, kteří doporučili naše zařízení. Dalších 

15% klientů se o zařízení dočetlo na internetu, což je poměrně velká část na to, že zařízení 

nemá své vlastní stránky, ale pouze malou zmínku s otevírací dobou na stránkách města 

Čáslav (www.meucaslav.cz). Pouze 8% klientů se dočetlo v Čáslavských novinách, že 

v Čáslavi funguje zařízení tohoto typu. To je podle mého názoru zklamání, jelikož měsíčník 

Čáslavské noviny stojí 5 Kč a prodává se v každé trafice v okolí. Zanedbatelných 5 % se 

dozvědělo letákovou formou či jinou reklamou. 

Graf číslo 3 je velmi uspokojivý, neboť ukazuje, že celých 80% stávajících klientů by zařízení 

městských lázní doporučilo svým známým. Většinou je jako důvod uváděla cena versus 

služby (dobrá cena versus kvalitní služby) . 

Z grafu číslo 4 je čitelný poměr zákazníků navštěvujících kombinaci služeb: 
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sauna + bazén + pára kontra bazén + pára. Poměr je velmi vyrovnaný, proto si myslím, že do 

budoucnosti není důvod pro úpravu otevírací doby pro jednotlivé kombinace služeb.  

Z dalšího grafu, v pořadí už pátého, je vidět, co je důležité při výběru centra. Cena je v našem 

případě velmi příjemná a je to i rozhodující u zákazníků. Služby jsou druhou nejdůležitější 

skupinou. Z dotazníku vyplývá, že hlavně pro ženy je dostupnost velmi důležitá. Proto je toto 

kritérium poměrně často udávané jako důležité (v celých 20%).  

V následujícím obrázku jsem zobrazila množství zákazníků, kteří se dočítají o změnách 

v otevírací době z internetových stránek (55%), z vývěsní tabule (30%) a dokonce jsou i 

klienti, kteří se dozvědí o změnách až při příchodu k budově lázní tzv. na dveřích provozovny 

(15%). To je podle mě tristní. Je to nedostatečná komunikace mezi provozovatelem (městem) 

a návštěvníky.  

Posledním grafem zobrazuji zájem o zasílání informací a jakým způsobem : letáky zabírají 

zanedbatelnou část klientely. Dalším způsobem je zasílání e-mailů a to hlavně v případě 

věkových skupin do 25 let a od 26 do 35 let. Kategorie „jinak“ zahrnuje klienty, kterým stačí 

dosavadní informace ať už na internetu, vývěsní tabuli města či na dveřích provozovny. 

 
 
Grafické znázornění výsledků dotazníku pro potenciální klientelu: 

 

Otázka číslo 3 : 

Bydlíte v okolí Čáslavi? 

 Bydliště dotazovaných

80%

20%

ANO

NE 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Ano 96 80 

Ne 24 20 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování                      Graf č. 8 

                                                                             Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle výsledů lze konstatovat, že většina dotazovaných má trvalé bydliště v Čáslavi. 
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Otázka číslo 4: 

Navštěvujete zařízení podobné městským lázním Čáslav? 

 
Návštěvnost ostatních center

65%

35%
ANO

NE 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Ano 42 35 

Ne 78 65 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

                      Graf č. 9 

                                                                                Zdroj: vlastní zpracování 

 

Lze konstatovat, že získat potencionálního klienta bude velmi těžké, protože 65% 

dotazovaných nenavštěvuje zařízení tohoto typu. 

 

 

Otázka číslo 4b: 

Co je pro Vás podstatné, pokud vybíráte relaxační centrum? 
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Graf č. 10  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Podle hodnot přidělených jednotlivým aspektům je patrné,co je důležité při výběru centra. 

Nejdůležitější je podle dotazovaných kvalita služeb a nejméně důležité byly označeny ochota 

obsluhy a možnost občerstvení. 

 

 

Otázka číslo 5: 

Znáte městské lázně Čáslav? 
Povědomí o centru

35%

65%

ANO

NE

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Ano 78 65 

Ne 42 35 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 11 

Zdroj: vlastní zpracování                                 Graf č. 11 

                                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z grafu a tabulky, 78 dotazovaných (tzn. 65% vyjádřeno relativně) zná zařízení 

městských lázní. 

 

 

Otázka číslo 6: 
Navštívili jste někdy městské lázně 

Čáslav

30%

70%

ANO

NE

Navštívil/a jste již někdy toto zařízení? 

  

Absolutní 

hodnota 

(dotazovaných) 

Relativní 

hodnota           

(v procentech)

Ano 36 30 

Ne 84 70 

Celkem 120 100 

Tabulka č. 12 Graf č. 12 

Zdroj: vlastní zpracování                                           Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle výsledků lze konstatovat, že centrum navštívilo pouhých 30% dotazovaných. 
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Vyhodnocení dotazníku a grafů pro potenciální klientelu: 

Velká část (přesně 80%) dotazovaných bydlí v okolí Čáslavi, kde se nachází provozovna 

lázní.  To je velmi příznivé pro rozšiřování budoucí klientely, protože jak jsem již zmínila, 

dostupnost je velmi důležitá.  

V dalším grafu, je znázorněno, jak velké množství ze všech dotazovaných pravidelně 

navštěvuje zařízení stejného typu jako jsou městské lázně (jedná se o 65% dotazovaných). 

Z dotazníku vyplývá, že skoro celá část, která nenavštěvuje relaxační centra podobného typu, 

nemá bydliště v okolí.  Je to výzva, pro vylepšení služeb nebo alespoň pro opatření na 

podporu prodeje (slevy, akce, speciální dny, …).  

Graf č. 10 vypovídá o kritériích, důležitých při vybírání centra, které zákazník navštíví. Podle 

hodnotících známek je patrné, že nejvíce se rozhoduje podle kvality služeb, ceny, dostupnosti 

a prostředí samotného zařízení. Co je pro nás důležité, je již zmiňovaná podpora prodeje, 

která je 5. nejdůležitější v podobě akcí na obrázku číslo 3.  

Další obrázek vypovídá o povědomí o našem zařízení mezi dotazovanými. Zde je patrné, že 

velká část (celých 65%) dotazovaných ví o centru, ale i poměrně velká část (35%) o něm 

nikdy neslyšela. Přikládám to tomu, že velká část nevědomých nepobývá v okolí Čáslavi. I 

přes to bych se snažila propagovat centrum více formou samostatných internetových stránek. 

Graf č. 12 je velmi znepokojivý a to z důvodu celých 70% dotazovaných, kteří naše centrum 

nenavštívili ani jednou za dobu jeho fungování. Je proto potřeba více propagace na podporu 

prodeje a případných akcí v areálu. 

 

 

5. 7Analýza bodu zvratu městských lázní Čáslav 

Úkol 

Provést analýzu bodu zvratu městských lázní Čáslav. 

 

Co analýza bodu zvratu sledovala 

Pozornost byla zaměřena na jednotlivé složky nákladů a vytíženost centra. Úkolem této 

analýzy bylo zjistit, kolik vstupenek musí být prodáno, aby tato činnost byla výdělečná. 

Centrum je sice dotováno ze státního rozpočtu, ale i zisk je zapotřebí k pokrytí nákladů. 

Samozřejmě se jedná o zařízení, které slouží ke zvýšení životní úrovně obyvatel Čáslavi, ale 

příjmy se musí minimálně rovnat nákladům. Zisk není primární cílem. 
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Jak analýza bodu zvratu probíhala 

Nejprve je nutné klasifikovat si náklady. Náklady jsme rozdělili na fixní náklady (ty, které se 

nemění s počtem prodaných vstupenek) a na variabilní (měnné s počtem prodaných 

vstupenek). Za fixní náklady lze považovat: mzdové náklady (obsluha, údržbář, provozní, 

účetní). Za variabilní náklady: výdaje za elektrickou energii, výdaje za plyn, za vodu, 

provozní náklady na údržbu a ostatní. Poté je zapotřebí určit období, ve kterém údaje budeme 

zaznamenávat. Jelikož provoz městských lázní je přes letní měsíce přerušen jedná se o 7 

měsíců v roce (leden, únor, březen, duben, říjen, listopad, prosinec). Po sběru dat bylo 

přistoupeno ke zpracování a interpretaci dat. V datech, která jsou dále uveřejněna, jsou 

zaznamenány pouze samotné příjmy z prodeje vstupenek. Což znamená, že nezahrnují příjmy 

z gastronomické činnosti, fitness centra a ubytovny. Do interpretace dat jsou zahrnuty 

výpočty výše fixních a variabilních nákladů, výpočet bodu zvratu, tvorbu tabulek a samotný 

graf.  

 

Výpočet bodu zvratu 

 Podle již zmíněného vzorce v metodologické části je vypočítán  bod zvratu.  

BZ = FC / ( P – VC ) 

BZ = 328 572 / (60 – 12) 

BZ = 6 846 

 

Výstupy analýzy bodu zvratu 

- tabulky, které jsou podkladem pro tvorbu grafu analýzy bodu zvratu ( tabulka 

s fixními náklady, variabilními náklady a celkovými náklady, tržbami a ziskem a 

tabulka s počtem prodaných vstupenek ) 

- graf analýzy bodu zvratu (viz příloha č. 2) 

- interpretace výsledků vyplývajících z dat, tabulek a grafu 
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Podklady pro graf: 

Počet 
prodaných 
vstupenek Fixní náklady 

Variabilní 
náklady 

Celkové 
náklady Tržby Zisk 

0 328572 0 328572 0 -328572 

1000 328572 12000 340572 60000 -280572 

2000 328572 24000 352572 120000 -232572 

3000 328572 36000 364572 180000 -184572 

4000 328572 48000 376572 240000 -136572 

5000 328572 60000 388572 300000 -88572 

6000 328572 72000 400572 360000 -40573 

7000 328572 84000 412572 420000 7428 

8000 328572 96000 424572 480000 55428 

9000 328572 108000 436572 540000 103428 

10000 328572 120000 448572 600000 151428 

Tabulka č. 13 : Tabulka nákladů, tržeb a zisku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rok Měsíc 

Počet 
prodaných 
vstupenek 

2009 Leden 1473 

2009 Únor 1739 

2009 Březen 1655 

2009 Duben 1564 

2009 Říjen 1574 

2009 Listopad  1867 

2009 Prosinec 2076 

Tabulka č. 14: Tabulka s počtem prodaných vstupenek 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Interpretace výsledků analýzy bodu zvratu 

Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulce č. 13, lze odvodit, že velkou část celkových nákladů 

tvoří fixní náklady, které jsou, neměnné, tudíž je neovlivňuje návštěvnost. Zatímco variabilní 

náklady jsou zanedbatelnou částkou (pouhých 20% průměrné ceny vstupenky). Samozřejmě 

s růstem počtu návštěvníků rostou i variabilní náklady. V tabulce č. 14 je zobrazeno, kolik 

vstupenek se měsíčně prodá. Celkové roční tržby (ve skutečnosti tržby za sedm měsíců) se 

pohybují kolem 716.000 Kč. Roční rozpočet města na městské lázně činní 2.300.000 Kč. 

Z uvedených dat a následných výpočtů vyplývá, že není reálné dosažení bodu zvratu. To 
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znamená, že městské lázně Čáslav se nestanou ziskovými. Je patrné, že centrum bylo 

postaveno z důvodu navázání na tradici a pro zvýšení životní úrovně obyvatel.   

Z grafu je patrné, že bod zvratu se nachází mezi šesti a sedmi tisíci prodanými vstupenkami. 

Přesněji podle výpočtu se bod zvratu nachází v hodnotě 6 846. Což znamená, že od tohoto 

čísla se pohybujeme v ziskových hodnotách. Do této doby se nachází areál v hodnotách ztráty 

a tudíž se mu nevyplatí nadále provozovat činnost. Jelikož se ale nepočítá s tím, že areál bude 

výdělečný, činnost není přerušena. Nadále se provozuje sportovně relaxační činnost. Právě 

z tohoto důvodu (důvod neziskovosti) přešel areál pod hlavičku města. Jak jsem již uvedla 

v teoretické části v úseku historie, stalo se tak po sametové revoluci, kdy bylo zapotřebí 

zrekonstruovat prostory a tehdejší vlastník (Tělocvičná jednota Sokol) neměl finanční    

prostředky na opravu. 
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6. SYNTETICKÁ ČÁST 
 

Návrhy na zlepšení 

Silné stránky 

Jak je již zmíněno v analytické části, silnou stránkou je pro podnik cena, která neodpovídá 

kvalitě služeb. Cena je nízká a služby kvalitní. Otázkou pro mnoho návštěvníků může být, 

z jakého je to důvodu. Jelikož městské lázně jsou vlastnictvím města Čáslav, nemusí být 

ziskové. Město každý rok stanoví rozpočet pro areál lázní a příjmy, které plynou ze 

vstupného, hradí variabilní náklady a z části fixní náklady. Nikdy však nedosáhne bodu 

zvratu,aby se stala ziskovou. Proto je silnou stránkou cena, která markantně nenaroste. To 

znamená, zákazníkovy potřeby budou uspokojeny a stálá klientela bude vytvořena.  

 

Slabé stránky 

Za slabou stránku lze určit vybavení a zařízení lázní. I přesto, že se lázně otevíraly na konci 

roku 2005, je patrné, že rozpočet města, stanovený na provoz, je celý vyčerpán na fixní 

náklady. Některé další potřebné věci, které se týkají pravidelné obnovy (např. rozbité 

sprchové baterie) se řeší s velkým odstupem a časovou prodlevou. Druhým důvodem je stáří 

konkurenčních zařízení, která jsou v blízkosti města. Jedná se o kolínské lázně, které jsou 

zrekonstruovány později než areál v Čáslavi a tudíž zařízení lázní v Čáslavi je o něco 

zastaralejší. Třetím důvodem je možnost čerpání finančních prostředků z rozpočtu města. Je 

zvykem a pravidlem nakupovat pouze efektivně a jen to nejdůležitější a finančně přijatelné. 

Moderní věci jsou drahé a tudíž pro město nepřijatelné. 

 

Příležitosti 

Příležitostí, jak nalákat klienty je jednoznačně kombinace pravidelných služeb za přijatelnou 

cenu, která je označena jako silná stránka. Jedná se o služby bazén + pára za 60 Kč nebo 

bazén + pára + sauna za 80 Kč. Pro milovníky klasiky je areál vhodný pro aktivní odpočinek. 

 

Hrozby 

Největší hrozbou, která může ovlivnit existenci lázní je městský rozpočet. Tím, že je areál 

z velké části dotován, je jeho provoz plně závislý na rozpočtu města, který s nastupující krizí 

může dotování nevýdělečné činnosti zastavit a tím ušetřit pro město spoustu peněz.  
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Pomocí analýzy konkurence, byly přiblíženy podniky, které mohou být považovány za 

konkurenci. Jedná se o podniky v bezprostředním okolí a podniky, které jsou mediálně 

známé. Srovnáním jednotlivých atributů byly přiblíženy silné a naopak slabé stránky, které je 

zapotřebí zlepšit. Zlepšit ale nelze všechny atributy. Některé jsou neměnné, jako například 

lokalita, plavecký bazén apod. Z atributů uvedených v tabulce analýzy konkurence můžeme 

uvést konkurenceschopné atributy. Těmi jsou dostupnost, parkování, sauna, ochlazovací 

bazén, pára i relaxační místnost a ceny. Některé však nejsou schopné konkurovat ostatním 

podnikům a to například slevy, které se v městských lázních v Čáslavi neuplatňují.  

 

Z grafů, sestavených na základě dotazníků, vyplývá spousta informací, které mohou pomoci 

při sestavování lepší marketingové strategie.  

Nejprve rozebereme výsledky z dotazníků pro potenciální klientelu. Prvním pozitivem je 

bydliště dotazovaných. Celých 80% dotazovaných bydlí v Čáslavi nebo blízkém okolí a byli 

by ochotni za aktivním odpočinkem (relaxací) do centra dojíždět. Dalším pozitivem je 

skutečnost, že 65% respondentů tráví volný čas návštěvou podobného zařízení, což znamená, 

že při případných změnách marketingové strategie lze získat nové zákazníky. Podle grafu č. 4 

se centrum dostalo do povědomí, což je velmi důležité. Z grafu č. 5 vyplývá, že 70% 

dotazovaných v městských lázních nikdy nebylo. To je dobré, protože to znamená, že nebyli 

nespokojeni a rozhodli se centrum nadále nenavštěvovat. 

Nyní přejděme na výsledky stávajících zákazníků. U těch bylo zkoumáno, jak se o podniku 

dozvěděli, jak se dozvídají o změnách a zda by doporučili městské lázně svým známým. 

Pozitivní je fakt, že 40% zákazníků navštívilo lázně na doporučení. Což znamená, že 

návštěvníci jsou spokojeni, ať už se službami či cenou. Celých 80% klientů je spokojeno se 

službami a i nadále by doporučili areál městských lázní. Jediným negativem je způsob, jakým 

se zákazníci dozvídají o změnách v provozní době. Je sice velké procento zákazníků,  kteří se 

o tom dozvídají z internetu, ale je i poměrně velké procento z nich, kteří se skutečnost o 

uzavření či o změně otevírací doby nedozví vůbec. Dojdou na provozovnu a až poté se dozví 

z cedulky na dveřích, že je provoz přerušen.  
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Z této analýzy vyplývají fakta, o kterých spousta běžných občanů neví. Lázně jsou značně 

neefektivním a nevýdělečným podnikem. Jedná se o organizaci spadající pod hlavičku města. 

Město stanovuje rozpočet 2 300 000 Kč ročně, které uvolní z městského rozpočtu ve prospěch 

městských lázní Čáslav. Tato částka pokryje fixní náklady, které by nebylo možné platit 

z příjmů ze vstupného. V tabulce č. 13 jsou uvedeny fixní náklady, které tvoří markantní část 

celkových nákladů. V tabulce č. 14 vidíte skutečný počet prodaných vstupenek za jednotlivé 

měsíce. V té samé části bakalářské práce je vypočítaný bod zvratu, který odděluje oblast zisku 

od oblasti ztráty. Hodnota tohoto bodu je 6 846 prodaných vstupenek. Jak je patrné z tabulky 

prodaných vstupenek,  tohoto čísla nebylo za celý rok dosaženo ani z poloviny ba ani ze 

třetiny. Z tabulky prodaných vstupenek je patrné, že jsou měsíce, kdy se prodává více a kdy 

méně.  
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7. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 
 
Z reportů uvedených v syntetické části této práce, lze vyvodit doporučení. Lze konstatovat, že 

centrum má mnoho neduhů, které je třeba odstranit.  

 

První doporučení, které je nutné provést, je opatření v oblasti reklamy.  Jelikož je reklama 

uveřejněna pouze v Čáslavských novinách, bylo by zapotřebí rozšířit propagaci na internetové 

stránky, které budou pouze pro areál městských lázní Čáslav. Dále je zapotřebí rozšířit 

propagaci v oblasti areálu, aby potencionální návštěvníci areál nepřehlédli. 

 

Druhým opatřením by měla být úprava v akcích, věrnostních kartách a slevách. Do současné 

doby není možné uplatňovat žádnou slevu, kromě ZTP. Pro rozšíření klientely by bylo dobré 

rozvinout akce typu 1+1 zdarma nebo zvýhodněné vstupné pro rodiny s dětmi. Dále bych 

navrhovala navázání spolupráce s firmami v okolí v podobě vstupenek zdarma pro firemní 

pracovníky. 

 

Posledním doporučením je upravení cen a počtu prodaných vstupenek dle tabulky č. 15. 

 

Cena vstupného Procentuální nárůst 

Měsíc a rok 

Bazén + pára 
bazén + pára 

+ sauna 

Počet 
prodaných 
vstupenek cena 

prodej 
vstupenek 

 LEDEN 2011 100 Kč 140 Kč 2 600 100% 76% 

 ÚNOR 2011 100 Kč 140 Kč 2 600 100% 49% 

 BŘEZEN 2011 100 Kč 140 Kč 2 600 100% 57% 

 DUBEN 2011 100 Kč 140 Kč 2 600 100% 66% 

 ŘÍJEN 2011 100 Kč 140 Kč 2 600 100% 65% 

 LISTOPAD 2011 100 Kč 140 Kč 3 500 100% 88% 

 PROSINEC 2011 100 Kč 140 Kč 3 500 100% 68% 

Tabulka č. 15 
Zdroj: vlastní zpracování 
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                     PŘÍLOHA Č.1
  

         
 
SROVNÁVACÍ ANALÝZA VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALÝZY KONKURENCE 
 
 

Číslo Atributy 
Průměr 

ostatních 
lázní 

lázně 
Čáslav 

Rozdíl
Popis městských 

lázní Čáslav 
Návrh na 
změnu 

Konkurence 
kontra lázně 

Čáslav 

1 

D
os

tu
pn

os
t 

2 2 0 

Lázně jsou velmi 
navštěvované i 

přes to, že cesta z 
vlakového i 

autobusového 
nádraží trvá 
minimálně 
30minut. 

Změna není 
nutná 

Z rozdílu je 
znatelné, že i přes 
to, že areál lázní v 
Čáslavi je daleko 

od hromadné 
dopravy, 
konkuruje 

dostupnosti 
ostatních areálů. 

2 

P
ar

ko
vá

ní
 

1,6 1 0,6 

Prostor vymezený 
pro parkování 

osobních 
automobilů i 
autobusů pro 

zájezdy pořádané 
mateřskými či 

základními 
školami z okolí je 
dostatečně velký 

na to, aby postačil 
pro kapacitu 

městských lázní. 

Změna není 
nutná 

Parkoviště jsou 
srovnatelná u 
všech areálů. 

Velikost odpovídá 
kapacitě center. 

3 

Lo
ka

lit
a 

 

2,2 2 0,2 

Prostory se 
nachází přímo ve 
sportovním areálu 

Vodranty. To 
znamená dobrou 
dostupnost pro 

sportovce. 

Nelze změnit 

Areály jsou vždy 
umístěny v 

odlehlých částech 
měst. Výjimkou je 
pouze Babylon v 

Liberci. 
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4 

V
id

ite
ln

os
t b

ud
ov

y 

1,4 3 -1,6 

Budovu lze 
snadno 

přehlédnout. Není 
téměř vůbec 
označená. 

Zákazník, který 
navštěvuje toto 

zařízení poprvé by 
je mohl lehce 

minout. 

Zlepšit značení 
prostor. 

Navrhovala 
bych ukazatele 

už od 
autobusového 
či vlakového 

nádraží + 
označení v 

místě budovy. 

V označení 
budovy lázně v 

Čáslavi zaostávají. 
Ostatní centra 

jsou velmi dobře 
přehledná. 

Výjimkou jsou 
pouze lázně v 
Kutné Hoře. 

5 

P
ří

st
up

ov
á 

ha
la

 +
 p

ok
la

dn
y 

1,8 3 -1,2 

Přístupová hala s 
pokladnou je velmi 

malá, což 
znamená stát 

venku i 
v nevlídném 

počasí.  

Proto bych 
navrhovala 

zvětšení 
prostoru haly 

na úkor 
místnosti pro 

pokladnu, která 
je zbytečně 

veliká. 

Haly větších a 
novějších zařízení 

jsou moderněji 
zařízené, tudíž i 

přístupnější. 

6 

Š
at

ny
 

1,6 1 0,6 

Šatny jsou zde 
velmi dobře 

vyřešeny. Pro 
společný provoz 

plaveckého 
bazénu jsou zde 
šatny odděleny a 
při jednofázovém 
provozu sauny či 
sauny společné 

jsou šatny spojeny 
pro všechny 
návštěvníky.  

Kapacita šaten 
odpovídá 

kapacitě lázní 
proto není 

nutné prostory 
šaten měnit 

Šatny našich lázní 
velmi dobře 

konkurují ostatním 
novějším centrům.

7 

T
oa

le
ty

 

1,8 3 -1,2 
Toalety jsou zde 
neudržované a je 
jich v areálu málo. 

Prostory toalet 
bych doporučila 

předělat celé 
včetně přidání 

alespoň 
stejného počtu 
toalet, které se 

v lázních 
nachází dnes. 

Jak jsem již 
zmínila, tak toalety 

by se měly 
přizpůsobit 

novějším trendům 
a normám. 

8 

S
pr

ch
y 

2 1 1 

Sprchy jsou zde 
celkem čtvery 

(dvoje v šatnách, 
u sauny a páry), 
což si myslím, že 

je dostačující. 

Neměnit. 

V tomto ohledu 
jsou sprchy 
konkurence 

nedostačující 
sprchám našeho 

centra. 
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9 
Z

áz
em

í s
au

ny
 

2 1 1 

Sauna jako 
samotný element, 
je dobře vyřešená. 

Je zde dostatek 
prostoru. Nachází 
se zde i hodiny na 

stopování 
saunování, což je 
detail, který zdatní 
návštěvníci ocení.

Není zapotřebí 
změny. 

Sauna je zde lepší 
než v některých 

velkých městských 
centrech. 

10 

O
ch

la
zo

va
cí

 b
az

én
 

1,8 2 -0,2 

Ochlazovací 
bazén se nachází 

ve venkovním 
prostoru hned 
vedle prostoru 
sauny, což je 

velmi příjemné.  

Jediná změna, 
která by byla 
zapotřebí, je 

vybavení 
lepšími židlemi 
než plastovým 

zahradním 
nábytkem, 
jelikož po 

ochlazení v 
bazénu je voda 

na podlaze, 
která je 

hladkého 
povrchu, na 
kterém se 

vytvoří led a 
židle jsou 

nestabilní a 
křehké. 

I zde má 
konkurence 

zhruba stejné 
podmínky, jako 
naše centrum. V 

novějších centrech 
se nenachází v 

prostoru u 
ochlazovacího 

bazénku židle pro 
možnost relaxace 

venku, což je 
jediná věc, kvůli 

které byla snížena 
známka našemu 

areálu. 

11 

R
el

ax
ač

ní
 m

ís
tn

os
t 

1,6 1 0,6 

Relaxační 
místnost je 

tvořena dřevěnými 
lehátky, která jsou 

polohovatelná.  

Není zapotřebí 
změny. 

Relaxační 
místnosti nejsou 
často relaxačními, 

ale většina 
zákazníků větších 
areálů považuje 

relaxační místnost 
za místnost ideální 
pro občerstvení z 
vlastních zásob a 

tyto místnosti 
nejsou 

kontrolovány. 
Tudíž často 
dochází k 

nepořádku a 
chaosu. 
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12 
P

la
ve

ck
ý 

ba
zé

n 
1,6 3 -1,4 

Plavecký bazén je 
poměrně úzký. Má 

pouhé tři dráhy. 
Pro protažení 

svalů a 
rekreačního 

plavání postačí, 
ale pro sportovní 

plavce 
nedoporučuji z 
důvodu mnoha 

lidí. 

Nelze změnit z 
důvodu 

nedostatečných 
prostor. 

Plavecký bazén v 
Čáslavi není 
vysloveně 

plavecký (jak jsem 
již zmínila).Ale ve 
velkých centrech 
také ne, a proto si 

myslím, že 
obstojně 

konkuruje. 

13 

P
ár

a 

3 2 1 

Pára je postačující 
jako doplněk 

relaxace. 
Dostatečně velká 

místnost.   

Není nutná 
změna. 

Parní kabina v 
centru v Čáslavi je 
větší než v jiných 

konkurenčních 
podnicích. 

14 

M
as

áž
e 

2 1 1 

Masáže jsou zde 
velmi dobře 

vyřešeny. Masér 
je přítomen celou 
otevírací dobu a 
při příchodu je 

možné se nahlásit 
k masáži. 

Jediná možná 
změna je 
rozšíření 
nabídky 

masáží, ale 
jinak výborný 

servis. 

Systém masáží je 
pro zákazníka 

nejlepší v našem 
centru. V ostatních 

areálech se 
musíte dlouho 
objednávat po 

telefonu a často je 
plno i týden 

dopředu, protože 
masér není určen 

přímo pro 
zákazníky lázní. 

15 

P
ro

de
j p

ot
ře

b 

2,6 5 -2,4 

Prodej potřeb, 
které případně 

zapomenete doma 
zde chybí. 

 Bylo by možné 
u pokladen 

zařídit malou 
nabídku toho 

nejdůležitějšího 
pro zákazníky 
zapomnětlivce. 

Tato služba je 
plně nedostačující. 

16 

O
bč

er
st

ve
ní

 

2,2 3 -0,8 

Pro občerstvení je 
zde vyhrazen malý 

bufet, kde je 
možné se 

občerstvit jak 
teplým tak i 
studeným 

pokrmem. Je 
možnost zakoupit 
pití opět jak teplé 

tak i studené. 

Zapotřebí je 
změnit kvalitu 

teplých 
pokrmů. 

V této sekci bych 
ráda zmínila 

výhodu velkých 
center. Zákazník u 
sebe nemusí nosit 
finanční hotovost. 
Je to zde zařízeno 

čipovým 
systémem, který 
vám konečnou 

částku stanoví při 
odchodu z areálu.
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17 

C
en

y 

2,6 1 1,6 

Ceny jsou velmi 
přívětivé: plavání 
(včetně páry) - 60 
Kč, sauna (včetně 
plavání i páry) - 80 

Kč. Ceny jsou 
jednotné pro celou 

otevírací dobu. 

Změnu by 
vyžadoval 

pouze systém 
studentských 

slev, které 
nejsou vůbec 

možné 
uplatňovat. 

Cena versus 
služba. V tomto 

ohledu jsme 
nedosažitelní. Je 

to i z toho důvodu, 
že lázně spadají 

pod město a tudíž 
město čerpá 

dotace na opravy 
a provoz. V tomto 

ohledu se 
nemůžeme 

srovnávat s centry 
v Liberci a Praze. 

18 

S
tr

a
ve

n
ky

 

1 1 0 
Stravenky je zde 
možné uplatnit. 

Není zapotřebí 
změny. 

Je patrné, že 
možnost plateb 
stravenkami, je 

velmi rozšířeným 
způsobem a 

areály jsou na tyto 
platby připraveny. 

19 

P
la

te
bn

í k
ar

ty
 

1,8 4 -2,2 

Platebními kartami 
zde nelze platit, 
ale vzhledem k 

cenám je zbytečné 
platební transakce 

uskutečňovat. 

Není zapotřebí 
změny. 

Zde se promítá 
lokalita. Jsme-li ve 

velkém městě, 
platba kartou není 
nic neobvyklého. 

Samozřejmě 
způsob plateb se 

odvíjí od cen 
služeb (vstup 80 

Kč versus 450 Kč)

20 

S
le

vy
 

1,2 4 -2,8 

Slevy zde nejsou 
žádné. Cena je 
jednotná. Není 

zde možné 
zakoupit ani 

permanentku. 

Jak jsem již 
zmínila, systém 

vyžaduje 
zavedení 

studentských 
slev a zavedení 
permanentek. 

Slevy se odvíjejí 
opět od cen 

základního vstupu. 
Z 80 Kč není 
možná žádná 

markantní sleva, 
kdežto u vstupu za 

450 Kč je 
například 

studentská sleva 
100 Kč, což je 

výrazná část ze 
základního 
vstupného. 
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21 
P

ro
pa

ga
ce

 –
 in

te
rn

et
 

1,6 3 -1,4 

Internetová 
propagace je 

špatná. O 
městských lázních 
se dozvíte velmi 

okrajově na 
internetových 

stránkách města 
Čáslavi. 

Bylo by 
zapotřebí 

založit 
internetové 

stránky 
speciálně pro 

areál 
městských 

lázní Čáslav. 

Jelikož lázně 
Čáslav spadají 

pod město, je zde 
malá propagace v 
rámci městských 
aktivit. Ostatní 

soukromé subjekty 
mají propagaci 
markantnější. 

22 

P
ro

pa
ga

ce
 –

 m
ís

to
 

1,6 3 -1,4 
Propagace v okolí 

areálu je také 
nedostatečná.  

Je nutné zlepšit 
propagaci v 

místě areálu. 
Lze vyřešit 
bilboardem 

nebo 
upoutávací 

cedulí. 

Zde bych se 
odkázala na 

atribut předchozí. 
Myslím si, že se 
jedná o stejný 

problém. 

23 

P
ro

pa
ga

ce
 –

 ji
ná

 

2,2 2 0,2 

Městské lázně 
jsou propagovány 

v Čáslavských 
novinách, které 

vychází jednou za 
měsíc, ale opět 

jen velmi okrajově.

Vytvoření 
upoutávacích 

plakátů či 
letáků. 

Zde bych se 
odkázala na 

atribut předchozí. 
Myslím si, že se 
jedná o stejný 

problém. 

24 

P
op

or
a 

pr
od

ej
e 

2 4 -2 

Podpora prodeje 
není žádná. Jak 
jsem již zmínila, 
tak permanentky 
nelze zakoupit, 
slevy zde také 

neuplatníte. 
Maximálně zde 
funguje volná 
vstupenka pro 
zaměstnance 

městského úřadu. 

Bylo by nutné 
vyřešit 

marketingovou 
strategii pro 

podporu 
prodeje. Řešila 

bych otázku 
vstupného 

1+1zdarma, 
rodinné dny… 

U soukromých 
subjektů se jedná 

o správnou 
marketingovou 

činnost. Z hlediska 
vlastnictví 

městských lázní v 
Čáslavi bych tento 
atribut brala jako 

svazující městem.

25 

C
h

ov
án

í z
ák

az
n

ík
ů 

2,8 2 0,8 

Chování 
zákazníků je 

dobré. Většinou se 
jedná o kmenové 
návštěvníky, kteří 
navštěvují zařízení 

pravidelně, kdy 
vědí, jak se 

chovat. Jedná se 
o malé město, 

tudíž se tu většina 
návštěvníků zná. 
Jedná se o tzv. 

domácí atmosféru.

Není zapotřebí 
změny. 

Chování 
zákazníků je 

odlišné hlavně v 
cílové skupině, 
která zařízení 
navštěvuje. U 

velkých center, ve 
kterých se nachází 

i tobogány, je 
jasné, že 

atmosféra nebude 
tolik klidná jako v 

centru, kde se 
nachází pouze 

plavecký bazén, 
sauna a pára. 
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26 
O

tv
ír

ac
í d

ob
a 

1,8 2 -0,2 

Otevírací doba je 
rozsáhlá. 

Otevřeno je každý 
den v týdnu. 

Jednou za 14dní 
je v pondělí 

sanitární den, tak 
je provoz 
přerušen. 

Neměnit. 

Otevírací doba je 
téměř totožná. 

Jelikož se jedná o 
zábavní centra, 
tak prodloužená 

otevírací doba je o 
víkendech.  

27 

A
kc

e
 

2,2 4 1,8 

Žádné akce se 
zde nekonají. 

Saunové rituály 
neprovozují. 

Jedině se zde dá 
přihlásit do 

plaveckého oddílu 
nebo do kroužku 

plavání maminek s 
dětmi. 

Zavedení 
saunových 

rituálů by určitě 
přilákalo 

spoustu nových 
zákazníků.  

Zde bych se opět 
odkázala na 
vlastníky. U 
soukromých 

subjektů je konání 
akcí normálním 

jevem. U státních 
podniků se jedná 

spíše o 
výjimečnou 

situaci. 

28 

P
ro

st
ře

dí
 

2,2 2 0,2 

Prostředí na nás 
působilo velmi 

příjemně. Jediné, 
co bych vytkla, 

jsou bílé dlaždice 
ve sprchách a na 

toaletách.  

Možná změna 
obkladů v 

prostoru toalet 
a sprch, ale 
není nutná. 

I přes stáří 
čáslavských lázní 
může konkurovat 

kutnohorským 
lázním. Ostatní 
zmíněná centra, 
jsou novější a 

tudíž i modernější, 
barevnější a 

působí příjemněji. 

Tabulka č. 16  

Zdroj: vlastní zpracování 
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          Příloha č. 2 

VZOR : Dotazník pro stávající zákazníky městských lázní v Čáslavi 
DOTAZNÍK 

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, na základě kterého bude vypracována studie o 
městských lázních Čáslav. Poskytnuté informace budou využity pouze pro účely 
vypracování bakalářské práce. Vhodné odpovědi zakroužkujte (vždy pouze 1)  a popřípadě 
doplňte 
 
1. Vyberte prosím věkovou kategorii: 

A) do 25 let 
B) 26 let – 35 let 
C) 36 let – 45 let 
D) 46 let – 55 let 
E) 56 let – 65 let 
F) 65 let a více 

 
2. Odkud jste se dozvěděli o městských lázních v Čáslavi? 

A) z internetu 
B) na doporučení 
C) z novin 
D) letáku či jiné reklamy 
E) jinak …………………………………….………………………………………… 

 
3. Jak často navštěvujete městské lázně Čáslav? 

A) 1x měsíčně a méně 
B) 2x měsíčně 
C) 1x týdně 
D) častěji 

 
4. Doporučil/a byste městské lázně Čáslav svým známým? 

A) ano a proč: ……………………………………..…….……………………………. 
B) ne a proč: ………………………………………………………………………….. 

 
5. Jakou kombinaci služeb využíváte nejčastěji? 

A) sauna + bazén + pára 
B) bazén + pára 

 
6. Co je pro Vás určujícím kritériem pro výběr relaxačního centra? 
………………………………………………………………………..……………………….. 
 
7. Jakým způsobem se informujete o otevírací době a případných změnách v provozu lázní? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Pokud byste si přál/a být informována o změnách a nevyhledávat si je sama, jakou formou? 

A) letáky 
B) e-mail 
C) jinak ……………………………………………………………………………….. 

 
Děkuji za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 
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          Příloha č. 3 
VZOR : Dotazník pro potenciální klienty městských lázní v Čáslavi 

DOTAZNÍK 
Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, na základě kterého bude vypracována studie o 
městských lázních Čáslav. Poskytnuté informace budou využiti pouze pro účely vypracování 
bakalářské práce. Vhodné odpovědi zakroužkujte (vždy pouze 1)  a popřípadě doplňte. 
 
1. Vyberte pohlaví: 
 A) muž    B) žena 
  
2. Vyberte věkovou skupinu 

A) do 25 let 
B) 26 let – 35 let 
C) 36 let – 45 let 
D) 46 let – 55 let 
E) 56 let – 65 let 
F) 65 let a více 

 
3. Bydlíte v okolí Čáslavi? 
 A) ano     B) ne 
 
4. Navštěvujete zařízení podobné městským lázním v Čáslavi? 
 A) ano     B) ne 
 
4a. pokud ne: Přimělo by Vás něco navštěvovat zařízení takovéhoto typu? 
……………………………………………………………………………………………. 
 
4b. pokud ano : Co je pro Vás podstatné, pokud vybíráte relaxační centrum? 
      ( Hodnoťte body od 1 do 5 – 1 je nejméně a 5 je nejvíce důležitá) 
 
Kvalita nabízených služeb –   1   2   3   4   5 
Ochota obsluhy -   1   2   3   4   5 
Možnost občerstvení -   1   2   3   4   5 
Příznivé ceny -   1   2   3   4   5 
Akce -   1   2   3   4   5   
Dostupnost -   1   2   3   4   5 
Prostředí zařízení -   1   2   3   4   5 
Jiné:________________ -   1   2   3   4   5 
 
5. Znáte městské lázně v Čáslavi? 
 A) ano     B) ne 
 
6. Navštívil/a jste již někdy toto zařízení? 
 A) ano     B) ne 
 
7. Co je pro vás prioritou při výběru relaxačního centra? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Děkuji za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 
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          PŘÍLOHA Č. 4 

GRAF BODU ZVRATU MĚSTSKÝCH LÁZNÍ ČÁSLAV 
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Graf č. 12 
Zdroj: vlastní zpracování 
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