
 

 



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení úrovně ubytovacích zařízení na území Uherského Hradiště 

The Assessment of the Level of Accommodation in the Area of Uherské Hradiště 

 

 

 

 

 

Student:     Romana Posseltová 

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Ing. Václav Lednický, CSc. 

 

 

Ostrava 2013 



 

 



 

Prohlášení 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh vypracovala samostatně.“ 

 

V Uherském Hradišti dne 15. 6. 2013    

         Romana Posseltová 



 

Poděkování 

„Ráda bych poděkovala panu doc. Ing. Václavu Lednickému, CSc. za poskytnutí cenných rad 

a připomínek k mé bakalářské práci.“ 

 



3 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 5 

2 Metodika zpracování a cíl práce ......................................................................................... 6 

3 Charakteristika ubytovacích zařízení ................................................................................. 8 

3.1 Pojem cestovní ruch ..................................................................................................... 8 

3.2 Služby cestovního ruchu .............................................................................................. 8 

3.2.1 Vlastnosti služeb .................................................................................................. 8 

3.2.2 Klasifikace služeb ................................................................................................ 9 

3.3 Ubytovací služby ....................................................................................................... 11 

3.3.1 Historie ubytovacích služeb ............................................................................... 12 

3.3.2 Kategorizace ubytovacích zařízení ..................................................................... 13 

3.3.3 Ubytovací zařízení .............................................................................................. 14 

3.3.4 Rozdělení ubytovacích zařízení ......................................................................... 14 

3.3.5 Klasifikace ubytovacího zařízení ....................................................................... 17 

4 Lokalizace a charakteristika Uherskohradišťska .............................................................. 20 

4.1 Lokalizace Uherskohradišťska .................................................................................. 20 

4.2 Charakteristika Uherskohradišťska ........................................................................... 21 

4.3 Město Uherské Hradiště a jeho atraktivity ................................................................ 23 

4.3.1 Významné kulturní atraktivity ........................................................................... 24 

4.3.2 Významné přírodní atraktivity ........................................................................... 26 

4.3.3 Významné folklorní a kulturní akce Uherského Hradiště .................................. 26 

5 Analýza úrovně ubytovacích zařízení na území Uherského Hradiště .............................. 27 

5.1 První ubytovací zařízení ve městě ............................................................................. 27 

5.2 Současná ubytovací zařízení ve městě ....................................................................... 33 

5.2.1 Hotely ................................................................................................................. 33 

5.2.2 Penziony ............................................................................................................. 53 

6 Shrnutí výsledků ............................................................................................................... 65 



4 

6.1 Porovnání hotelů ........................................................................................................ 65 

6.1.1 Porovnání hotelu podle jejich úrovně ................................................................. 65 

6.1.2 Porovnání hotelů na základě jejich ceny za ubytování....................................... 66 

6.2 Porovnání penzionů ................................................................................................... 67 

6.2.1 Porovnání penzionů podle jejich úrovně ............................................................ 67 

6.2.2 Porovnání penzionů na základě jejich ceny za ubytování .................................. 68 

6.3 SWOT analýza ........................................................................................................... 68 

7 Závěr ................................................................................................................................. 70 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 71 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 74 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Jednotlivé přílohy 

 

  



5 

1 Úvod 

Cestovní ruch je jedním z nejrychleji se rozvíjející oblastí podnikání. Má významnou 

úlohu v hospodářství země. Také značí vyspělost a společenské postavení země. Tento druh 

podnikání prakticky zasahuje všechny země světa. Pokud lidé vlastní dostatečné množství 

finančních prostředků, disponují volným časem a mají touhu poznání, tak se jedná o důvody, 

proč lidé cestují do jiných míst, než je jejich trvalé bydliště. 

Za téma bakalářské práce byla zvolena oblast, která je nedílnou a nepostradatelnou 

částí cestovního ruchu a jeho služeb. Jedná se o ubytovací zařízení ve městě Uherské 

Hradiště, kde bude hodnocena úroveň ubytovacích zařízení. Toto téma bylo zvoleno z důvodu 

vlastního poznání jednotlivých ubytovacích zařízení, které mohu kdykoliv využít a případně 

doporučit typ ubytovacího zařízení vyhovující jednotlivým požadavkům. Cílem práce je 

analýza ubytovacích zařízení a následné zhodnocení jejich úrovně. Téma je zúženo na 

kategorii hotel a penzion. 

Teoretická část práce se zabývá službami cestovního ruchu, především ubytovacími, 

kde je popsán jejich historický vývoj. Dále se zabývá ubytovacími zařízeními a jejich 

dělením, klasifikováním a charakteristikou. 

Praktická část je založena na lokalizaci a charakteristice města Uherského Hradiště  

a především na analýze ubytovacích zařízení ve městě v kategorii hotel a penzion a následné 

vyhodnocení výsledků. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

V teoretické části bakalářské práce bylo nejvíce využíváno vlastních poznatků  

a znalostí, které byly načerpány po dobu studia na vysoké škole a především metoda sběru 

informací, a to zejména z oborové literatury a oficiálních webových stránek. Tato část 

vymezuje základní pojmy služeb a do hloubky se zabývá ubytovacími službami, jejich 

vývojem a dělením. Dále objasňuje základní pojmy v ubytovacím zařízení, jejich klasifikaci  

a kategorizaci. 

Při zpracování praktické části byly využívány metody sběru informací a metoda 

komparace. Je zde nastíněn historický vývoj města, jeho základní charakteristické údaje, a na 

obrázcích jsou první hotely, které ve městě stály. Tyto informace jsou čerpány především ze 

Zpravodaje města Uherského Hradiště, a to z článků Procházka po starých hradišťských 

kavárnách, hospodách a nálevnách. Staré fotografie byly získány ze Slováckého muzea. 

Informace o počtu turistů, navštěvujících město Uherské Hradiště, byly získány 

prostřednictvím městského informačního centra.  

Analýza současných hotelů a penzionů byla provedena na základě informací, které 

poskytly kompetentní osoby jednotlivých ubytovacích zařízení. Tyto osoby byly navštíveny,  

a veden řízený rozhovor, díky kterému byly získány potřebné informace ke zpracování 

výsledků. Otázky, které byly pokládány v řízeném rozhovoru, se nachází v příloze č. 2 a č. 3. 

Osoby hodnotily jednotlivá kritéria a udělovaly známku od 1 do 5 (1 – nejlepší, 5- nejhorší). 

Poté byla kritéria subjektivně zhodnocena vlastním úsudkem, poznáním a následně uděleno 

danému ubytovacímu zařízení celkové hodnocení.  

Cílem práce bylo zhodnocení ubytovacích zařízení ve městě Uherské Hradiště, na 

základě členství v asociaci, kvality ubytovacího zařízení, čistoty ubytovacího zařízení, 

vstřícnosti a ochoty personálu, doplňkových služeb, možnosti parkování, cen, přítomnosti 

bezbariérového přístupu, možnosti ubytování domácího mazlíčka a především subjektivní 

názoru na dané ubytovací zařízení. Závěr práce je zaměřen na hodnocení hotelů a penzionů od 

nejlepšího po nejhorší. Nachází se zde také důvody, které mne k tomuto výsledku vedly. 

Všechny výsledky byly vepsány do přehledných tabulek a sestavena celková SWOT analýza 

na ubytovací zařízení ve městě. 

 

Metoda SWOT analýzy 

Tato metoda vyhodnocuje interní a externí stránky daného podniku. Celý princip 

spočívá ve správném určení silných a slabých stránek podniku, tedy cizími slovy Strenghts  
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a Weaknesses, které jsou zařazené mezi interní stránky podniku, neboť jsou vyhledávány 

uvnitř podniku. Také se na podnik nabalují podněty zvenčí, které mají pozitivní i negativní 

dopady na něj. Mezi tyto externí stránky řadíme příležitosti neboli Opportunities a hrozby 

neboli Threats. Této analýzy je využíváno k strategickým úspěchům. To znamená, že při 

určení silných stránek a při jeho plném využití, bychom tak měli minimalizovat slabé stránky 

popřípadě je naprosto odbourat a při určení příležitostí, které maximalizujeme ve svůj 

prospěch, tudíž by mělo dojít k eliminaci hrozeb. 

 

Tab. 2.1 Schéma SWOT analýzy  

 Nápomocné složky Ohrožující složky 

Externí původ Příležitosti Hrozby 

Interní původ Silné stránky Slabé stránky 

Zdroj: Vlastní 
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3 Charakteristika ubytovacích zařízení 

3.1 Pojem cestovní ruch 

Zá významný bod v definici cestovního ruchu je považována Mezinárodní konference 

o statistice cestovního ruchu, která se uskutečnila v červnu 1991 Světovou organizací 

cestovního ruchu (WTO) v Ottavě. 

Za cestovní ruch je považována určitá činnost jedné nebo více osob, které cestují na 

určitou dobu, tedy přechodnou dobu do předem daného místa. Toto místo musí být odlišné od 

běžného místa bydliště. Doba tohoto pobytu musí být nutně kratší než jeden rok. Důvod této 

cesty nesmí být výdělečná činnost. [1]  

3.2 Služby cestovního ruchu 

S využitím služeb cestovního ruchu dochází k uspokojování potřeb, které jsou úzce 

spjaté s cestováním a pobytem mimo místo trvalého bydliště. Často se tato činnost děje ve 

volném čase a jejíž hlavní účel je získání zážitků spojených s odpočinkem, poznáváním, 

kulturou či sportem, také může být spojen se zdravím nebo poznáváním nových lidí. Potřeba 

je považována za pocit nějakého nedostatku, který chybí v našem životě. Proto se člověk 

snaží tuto absenci vyplnit právě tím, že dojde k uspokojení těchto potřeb. V cestovním ruchu 

jsou potřeby děleny na primární neboli cílové potřeby. Mezi ně řadíme sportovní využití, 

poznávaní, odpočinek, komunikace atd. Sekundární potřeby neboli zprostředkující, to jsou 

takové potřeby, které umožňují uspokojení primárních potřeb. Pomocí volných statků, služeb, 

zboží, ale také i veřejných statků dochází k naplnění potřeb jednotlivých subjektů cestovního 

ruchu. [2] 

Dále rozlišujeme služby terciální (které jsou zastoupeny restauracemi a hotely, 

holičstvím a kadeřnictvím, prádelnami, čistírnami a nejrůznějšími opravárenskými službami), 

kvartérní (které představují dopravu, komunikaci, obchod) a kvintetní (mezi ně patří zdravotní 

péče, vzdělávání, rekreace). [9] 

3.2.1 Vlastnosti služeb 

Služby jsou chápány jako ekonomická činnost, která nemá hmotnou vlastnost. 

Vlastnosti služeb mají velmi specifický charakter, kterým jsou nehmotnost, nedělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost a absence vlastnictví. 
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Nehmotnost – služby jsou nehmotné, nelze je osahat a vnímat ani žádným smyslem ji 

jakkoliv zhodnotit. Proto cestovní kanceláře k prodeji zájezdů užívají katalogy s obrázky 

z dané destinace. 

Nedělitelnost – máme na mysli nedělitelnost od osoby poskytovatele. Tím rozumíme 

třeba pracovníky fitcentra a jejich vzájemné působení na zákazníky nebo, že zákazník si 

zaplatí dovolenou s cestovní kanceláří, ta ho odveze, ubytuje a poskytne mu stravu, to 

znamená, že služba se děje v jeho přítomnosti. 

Proměnlivost – je problém vykonat službu zcela stejně, jako dříve.  Například přijde 

host do restaurace a dá si to samé jídlo, co si dal minule, tak jeho zážitek bude pokaždé 

odlišný a to z důvodu chování personálu, okolí, jeho náladě. 

Pomíjivost - nebo dočasnost, netrvanlivost. Službu nelze skladovat v čase. To 

znamená, pokud není služba prodána v určitém okamžiku, tak prodej nelze uskutečnit. 

Příkladem jsou neobsazená místa ve vlaku, která nelze uskladnit na pozdější spotřebu. 

Absence vlastnictví – když si zákazník koupí službu, získá pouze přístup k nějaké 

činnosti, ale na konci nic nevlastní. [3,9] 

3.2.2 Klasifikace služeb 

Služby se klasifikují podle několika hledisek. 

1. Podle formy jejich poskytování. 

a) Podle formy služby: 

 uniformní služby (základní vzdělání), 

 služby dohodnuté (služby na zakázku, např. poradenské služby). 

b) Podle zaměření: 

 na člověka (sociální služby), 

 na stroj (opravárenské služby). 

c) Podle formy styku se zákazníkem: 

 vysoký kontakt (zdravotnické služby), 

 nízký kontakt (telekomunikační služby). [9] 

2. Podle typu uspokojení potřeb. 

a) základní služby (Jejich úkolem je zajištění přemístění z určitého 

místa do nového místa a zajistit pobyt v novém místě. Za tyto 

služby považujeme dopravní služby, ubytovací a stravovací. Jinak 

řečeno účastník cestovního ruchu se musí nejdříve ubytovat, 
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stravovat se a pak teprve dojde k uspokojení jeho primárních 

potřeb.), 

b) doplňkové služby (Pomocí těchto služeb dochází k využívání 

daných atraktivit v daném rekreačním místě. Jejich hlavním 

smyslem je uspokojení sekundárních potřeb.) 

3. Podle charakteru spotřeby: 

a) služby osobní (mezi ně řadíme např. odnesení zavazadel, tady 

vidíme, že se efekt dostaví okamžitě), 

b) služby věcné (za tuto službu můžeme považovat úpravu skluznice 

na lyžích, kde užitný efekt se dostaví pomocí hmotného statku). 

4. Podle způsobu úhrady: 

a) služby placené, 

b) služby neplacené. 

5. Podle místa:  

a) služby poskytované v místě trvalého bydliště (informační, 

poradenské), 

b) služby poskytované během cesty nebo přepravy (dopravní, 

ubytovací, stravovací), 

c) služby poskytované během pobytu v cílovém místě (informační, 

ubytovací, dopravní). 

6. Podle způsobu zabezpečení: 

a) služby vlastní, 

b) služby poskytnuté dodavatelským způsobem (ubytovací, 

stravovací), 

c) služby, které jsou obstarávané (s využitím cestovní kanceláře nebo 

agentury). 

7. Podle funkcí ve vztahu k spojovaným potřebám účastníků se cestovní 

ruch dělí na dopravní, ubytovací, stravovací, zprostředkovatelské, společensko–

kulturní, sportovně-rekreační, lázeňsko-léčebné, směnárenské, průvodcovské, 

informační, obchodní, komunální, horká služba, zdravotní, pasové, celní aj. [3] 
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Obr. 3.1 Schéma služeb v cestovním ruchu 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-247-3247-3 

 

Služby cestovního ruchu jsou službami komplexními a to z důvodu potřeb účastníka 

cestovního ruchu, jelikož účastníkovy potřeby nevystupují jednotlivě, nýbrž jako soubor 

potřeb, které se navzájem ovlivňují. Tudíž existuje i základní a doplňková vybavenost. 

Základní vybavenost slouží k uskutečnění primárních potřeb cestovního ruchu a úzce souvisí 

s dopravními, ubytovacími a stravovacími zařízeními. Doplňková vybavenost napomáhá 

k lepšímu uspokojení potřeb. [2] 

3.3 Ubytovací služby 

Jsou základní podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu. Základní účel ubytovacích 

služeb je poskytnutí přenocovaní nebo poskytnutí přechodného ubytovaní na určitou dobu 

účastníkům cestovního ruchu mimo místo jejich trvalé bydliště a také s uspokojením dalších 

potřeb, které účastník cestovního ruchu vyžaduje. Jako jsou například služby: praní a žehlení 

oděvů, činnosti spojené se sportovními či kulturními aktivitami, činnosti spojené 

s administrativní prací, poskytování informací o dané lokalitě, či tlumočnické, směnárenské  

a další doprovodné služby. Ubytovací služby zahrnujeme do označení hospitality. Tento výraz 

nám zastřešuje ubytovací a stravovací služby. Tento termín byl poprvé definován Collinem  

a to jako dobrá péče o hosty. Ubytování je často budováno dohromady se stravovacím úsekem 

nebo samostatně. [3,5] 
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Právní vztah mezi poskytovatelem ubytovacích zařízení a hostem je zastřešován 

občanským zákoníkem v ustanoveních týkajících se smlouvy o ubytování. [2] 

3.3.1 Historie ubytovacích služeb 

Již za starověkých dob se lidé vydávali na nejrůznější cesty, ať už obchodní, vojenské, 

nebo náboženské. Tito lidé cestovali především pěšky nebo používali koňské povozy, které 

občas byly na obtíž, jelikož cesty byly bahnité a močálovité. Cestování v té době bylo 

vystaveno přírodním živlům, které ohrožovalo člověka na jeho životě. Tyto cesty měly také 

dlouhodobý charakter, a tudíž lidé doufali, že po cestě najdou nějaký vhodný přístřešek, kde 

budou moci složit hlavu. Postupně si lidé na frekventovaných úsecích začali pomáhat, za 

úplatu nabízeli nejdříve ubytovací přístěnky, pokoje, pak domy a v dnešní době se může 

jednat až o honosná luxusní sídla, či luxusní hotelové řetězce. 

Při rozpadu římské říše ve 4. a 5. století zanikl význam římských komunikací a ke 

zničení přispělo také dlouhodobé stěhování národů, které trvalo až do 9. století. Mezi první 

cestovatele raného středověku považujeme družiny panovníků, jejichž smyslem bylo 

navštívení poutních míst. Tudíž kolem 10. století se začínají znova objevovat na blátivých 

cestách kupecké povozy a poutníci. V 11. století začala být Evropa protkána řadou klášterů, 

které byly místy vzdělanosti a pohostinství. Nový zákon udává, že se lidé mají starat o lidi na 

cestách a nabízet jim stravu a pomoc: „Všichni hosté, co přijdou, mají být přijati jako Kristus, 

neboť on sám řekl: „Byl jsem cizí a přijali jste mne.“ V jedné části kláštera se začalo zřizovat 

tzv. hospitium, které obsahovalo samostatné místnosti s postelemi. Tento dům pro hosty byl 

vzdálen od ložnic mnichů, neboť hosté se často bavili do pozdních hodin, což by vedlo 

k neklidné noci tamních mnichů. Ubytovny byly děleny dle sorty návštěvníků. Ubytovna pro 

chudé byla velmi prostá a nenacházely se tam latríny. Vznikaly i hospitia neboli špitály, které 

se ujímaly nadměrného počtu poutníků a cestujících. Dále jejich úkolem bylo se starat  

o nemocné a staré lidi. Díky tomu, že ubytovaní hosté sídlili ve stejné budově jako nemocní, 

hrozilo zde velké riziko nákazy. Tyto hospitia měla k dispozici průvodce, která nabízela 

hostům, aby poskytli své služby v tamní nepřehledné krajině. K značnému rozmachu 

cestovního ruchu došlo ve 13. století díky velkému vlivu šíření křesťanství. Na cestách se 

objevují řeholníci, obchodující měšťané, tudíž docházelo ke vzniku nových komunikačních 

sítí. Tyto cesty byly spravovány především panovníky, kterým sloužily k vyřizování 

diplomatických záležitostí. Především pro ně byly budovány body, určené k přenocování  

a odpočinku pro jejich posly. Ubytování poslů se například v Čechách stalo zemskou 

povinností a obyvatelé museli ubytovávat královské posly a poskytovat jim stravu. Mezi 
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významné poznatky můžeme řadit cestopisná díla od benátského kupce Marka Póla. Jehož 

cesta se protáhla na 17 let a v jeho dílech je celá řada významných svědectví o tehdejších 

„hotelích“. Na začátku 14. století začaly vznikat zájezdní hostince, které poskytovaly přístřeší 

a stravu. Časem došlo k zastavění měst a nově přijíždějícím hostům tohle zkomplikovalo 

hledání hostince. Hostinští byli nuceni označit svá zařízení, tak aby bylo zcela jasné, kde se 

nachází a došlo k lepšímu zorientování. Na ceduli bylo zpravidla to, co dané zařízení nabízí. 

Hostinští byli sdružováni v cechu a jejich počet byl omezen. Zpravidla se hostinské povolení 

dědilo z generace na generaci. Ceny nebyly stejné, a když přijela velká družina s panovníkem, 

docházelo k růstu cen. [4] 

3.3.2 Kategorizace ubytovacích zařízení 

Ubytovací zařízení se člení do jednotlivých kategorií, které určují druh ubytování. 

Jedná se převážně o hromadná ubytování. Patří sem: 

Hotel – jedná se o ubytovací zařízení, ve kterém se nachází nejméně 10 pokojů pro 

hosty a poskytuje služby spojené s ubytováním, především stravovací služby. Hotely dělíme 

do pěti tříd.  

Hotel garni – jedná se o ubytovací zařízení, které má nejméně 10 pokojů a poskytuje 

omezené stravovací služby. Například snídaně. Dělíme jej do čtyř tříd. 

Motel – ubytovací zařízení, které má nejméně 10 pokojů pro hosty, poskytující služby 

spojené s motoristy. Člení se do čtyř tříd. Většinou se nacházejí v blízkosti silnic a dálnic. 

Penzion – jedná se o ubytovací zařízení, které má nejméně 5 pokojů a maximálně 20. 

Má omezenou nabídku služeb. Většinou chybí restaurace. Dělíme do 4 tříd. 

Botel – ubytovací zařízení, které se nachází na trvale zakotvené lodi. Dělíme jej do 4 

tříd. [4]  

Kemp – jedná se o prostranství, kde je umožněno užívat vlastní ubytovací zařízení 

(stan, obytný přívěs, obytný automobil). 

Chatová osada – nabízí možnost pronajatí jednotlivých objektů – chatek. 

Turistická ubytovna – jedná se o jednodušší zařízení s nižší úrovní komfortu a kde se 

v jedné místnosti nachází více lůžek. Členíme je do čtyř kategorií. [6] 

Depandance – Jedná se o budovu, která se nachází v blízkosti hotelu, motelu nebo 

penzionu. Nenabízí žádné služby, kromě ubytování. Může být vzdálena maximálně 300 m od 

hlavní budovy. [8] 

Dále mezi ubytovací zařízení řadíme také individuální ubytovací zařízení, které slouží 

k přechodnému ubytování hostů a jsou ve vlastnictví občana, který toto ubytování poskytuje 
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za úplatu. Je tedy vhodné toto ubytování označit jako „ubytování v soukromí“. Toto 

ubytování se neopírá o zákon, nýbrž je upravováno předpisy upravující soukromé podnikání 

občanů. Sem řadíme například obytné místnosti, apartmány či byty, chalupy nebo chaty. [6, 8] 

3.3.3 Ubytovací zařízení 

Ubytovací zařízení musí splňovat obecně-technické požadavky na výstavbu. 

Ubytovací zařízení poskytuje přechodné ubytování a služby spojené s ním. Základní kritéria 

na ubytovací zařízení, které se vztahují především na hotely, motely a penziony a na ostatní 

ubytovací zařízení jsou použity úměrně. 

 „ vstupní část ubytovacího zařízení musí umožňovat plynulý příjem a odbavení 

hostů, 

 světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm, 

 minimální šíře chodeb pro hosty je 1500 mm, 

 předsíň musí mít minimálně průchozí šířku 900 mm, 

 plocha jednolůžkového pokoje musí mít minimálně 8 m², 

 plocha dvoulůžkového pokoje musí mít minimálně 12,6 m², 

 hygienické zařízení ubytovací jednotky musí mít plochu minimálně 4 m², 

 podle zařazení do tříd jsou stanoveny další požadavky na vybavení zařízení 

s tekoucí teplou a studenou vodou, 

 každé ubytovací zařízení musí být napojeno na telefonní síť, 

 stavba ubytovacího zařízení s více než dvěma nadzemními podlažími musí být 

vybavena výtahem, 

 požadavky na požární bezpečnost jsou stanoveny předpisy protipožární 

ochrany,  

 musí být zajištěna evakuace osob únikovými cestami, 

 únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a označený směr úniku, 

 rozvody vzduchotechnickým zařízení musí být z nehořlavých hmot a  

 další požadavky.“ [7, str. 21, 22] 

3.3.4 Rozdělení ubytovacích zařízení  

„Základním prvkem ubytovacího zařízení je ubytovací jednotka. Ubytovací jednotka 

je samostatný pokoj nebo soubor místností, které svým technickým uspořádáním a vybavením 

splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu užívání určeny. Typy 
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ubytovacích jednotek jsou uvedeny v české technické normě ČSN EN ISO 18513 Služby 

cestovního ruchu.“ [2, str. 117]  

Charakteristika jednotlivých typů ubytování je popsána v následující tabulce. 

 

Tab. 3.1 Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích jednotek 

Typ ubytovací jednotky Charakteristika ubytovací jednotky 

Jednolůžkový pokoj Pokoj s lůžkem pro jednu osobu. 

Dvoulůžkový pokoj 
Pokoj se dvěma lůžky, a to ve formě dvoulůžka nebo ve formě 

dvou lůžek umístěných vedle sebe. 

Dvoulůžkový pokoj – Twin Pokoj se dvěma oddělenými lůžky. 

Vícelůžkový pokoj Pokoj se třemi nebo více lůžky. 

Rodinný pokoj 
Pokoj se třemi nebo více lůžky, z nichž alespoň dvě jsou 

vhodná pro dvě dospělé osoby. 

Společná ložnice 
Vícelůžkový pokoj nabízející lůžka pro osoby, které mohou 

nebo nemusejí patřit k určité skupině. 

Junior suite Ubytování se zvláštním místem pro sezení v jednom pokoji. 

Suite 

Ubytování poskytované ve vzájemně oddělených propojených 

místnostech s lůžkem (ložnice) a sedací soupravou (obývací 

pokoj)  

Apartmá 
Ubytování poskytující oddělenou místnost pro spaní a místnost 

se sedací soupravou a kuchyňským koutem. 

Studio Ubytování v jednom pokoji s kuchyňským koutem. 

Spojené pokoje Samostatné pokoje s lůžky propojené spojovacími dveřmi. 

Duplex 
Ubytování ve více podlažích s vyhrazeným propojením 

jednotlivých podlaží. 

Zdroj: ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5 

 

Ubytovací zařízení rozdělujeme podle nejrůznějších charakteristik: 

a) Podle charakteru zařízení: 

 pevná (hotely, motely, penziony, ubytovny chatové osady, 

kempy, ubytování v soukromí), 



16 

 pohyblivá (lodě, lůžkové vozy, lehátkové vozy, botely, obytné 

přívěsy, rotely). 

b) Podle časového využití 

 celoroční (základní fond ubytovacích kapacit), 

 dvou sezonní (léto i zima), 

 jedno sezonní (léto nebo zima). 

c) Podle způsobu využití: 

 zařízení volného cestovního ruchu, 

 zařízení vázaného cestovního ruchu. 

d) Podle velikosti: 

 malá (5 - 100 pokojů), 

 střední (101 - 250 pokojů), 

 velká (251 a více). 

e) Podle druhu stavu: 

 hromadná ubytovací zařízení, 

 ostatní ubytovací zařízení, 

 jiná ubytovací zařízení. [6] 

f) Dále rozdělujeme ubytovací zařízení dle umístění: 

 přímořské, 

 horské, 

 městské, 

 lázeňské 

 rekreační. 

g) Podle převažujících doplňkových služeb nebo zaměření: 

 kongresové, konferenční či seminární, 

 wellness, 

 lázeňské, 

 sportovní, 

 relax,  

 rodinné. [4] 
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3.3.5 Klasifikace ubytovacího zařízení 

Jedná se o zařazení jednotlivých ubytovacích zařízení do určitých tříd, které se 

označují určitým počtem hvězdiček. V Evropské unii, podle doporučení UNWTO (Světová 

organizace cestovního ruchu), jsou řazeny do pěti tříd, jedna až pět hvězdiček. Klasifikace 

udává kvalitu a úroveň služeb a cenu v konkrétní třídě ubytovacího zařízení. Čím vyšší je 

počet hvězdiček, tím je vyšší kvalita poskytovaných služeb v daném ubytovacím zařízení. [2] 

Problémem s porovnáváním klasifikace hotelů vyvstává u jednotlivých států Evropské 

unie, jelikož každý stát má jiné požadavky na udělení počtu hvězdiček danému ubytovacímu 

zařízení. „Proto profesní svazy AHR ČR (Asociace hotelů a restaurací České republiky)  

a UNIHOST (Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách) na 

základě usnesení Vlády ze dne 17. 7. 1999 č. 717 a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR a České centrály cestovního ruchu – Czech Turism – sestavily Oficiální jednotnou 

klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel  

a botel pro období 2010 – 2012.“ [4, str. 23] 

V České republice není povinnost provozovatele ubytovacího zařízení označit svůj 

podnik dle mezinárodních kritérií. Provozovatel musí označit provozovnu určitou klasifikací, 

tedy počtem hvězdiček, ale může tak činit dle vlastního uvážení. Pokud by chtěl svou 

provozovnu označit Oficiální jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení, musel by si zažádat 

o certifikaci, která je zpoplatněná. Při procesu certifikace dochází k ohodnocení kritérií pro 

určitou třídu a pak daný objekt obdrží Certifikát a Klasifikační odznak, které jsou vydávány 

na tři roky organizacemi AHR ČR a UNIHOST.  Po uplynutí dané lhůty si může provozovatel 

zažádat o obnovení certifikátů nebo popřípadě zvýšení třídy. Vyřízení žádosti certifikátu  

a klasifikačního znaku musí proběhnout ve lhůtě maximálně šedesáti dní od podání žádosti. 

Každé zařízení, které žádá o certifikaci, projde kontrolou, která je sestavena ze dvou členů – 

kontrolorů, kteří důkladně zkontrolují čistotu, technický stav, vybavenost ubytovacího 

zařízení a poskytovaných služeb daného zařízení a na základě jejich sepsaného dokumentu 

dochází k projednání žádosti o certifikát u klasifikační komise. [2,4] 
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Tab. 3. 2 Ceník klasifikace žadatele ubytovacího zařízení  

Kapacita ubytovacího zařízení Člen AHR ČR Nečlenové 

Do 20 pokojů 2 000,- Kč 4 000,- Kč 

Do 100 pokojů 4 000,- Kč 8 000,- Kč 

Nad 100 pokojů 7 500,- Kč 15 000,- Kč 

5* hotely 10 000,- Kč 20 000,- Kč 

Zdroj: Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR pro období 2013-2015 

 

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky byla od roku 2010 

nahrazena jednotnou středoevropskou neboli mezinárodní klasifikací ubytovacích zařízení 

Hotelstars Union, která sjednocuje klasifikační kritéria v rámci ČR, Německa, Rakouska, 

Maďarska, Švédska, Švýcarska, Nizozemí, Lucemburska, Litvy, Lotyšska a Estonska, Malty  

a Belgie. Opět se jedná o klasifikaci, která je dobrovolná. Česká centrála – Czech Turism 

upřednostňuje v propagaci certifikované ubytovací zařízení. [4, 6]  

V roce 1993 se AHR ČR se stala členem evropské konfederace HOTREC, která 

zastřešuje hotely a restaurace v Evropské unii. Členové HOTREC museli přijmout dokument 

s dvaceti jedna kritérii, dle kterých se musejí řídit a jež spojují evropské klasifikační systémy. 

[4] 

Označení jednotného klasifikačního systému členíme následovně: 

 * Turist, 

 ** Economy, 

 *** Standard, 

 **** Fisrt Class, 

 ***** Luxury. 

Ubytovací zařízení hotel, hotel garni, penzion, motel, botel a dependance mohou mít 

maximálně čtyři hvězdičky. Některá ubytovací zařízení mohou splňovat nad rámec povinných 

kritérií a tak mohou být označeny na víc pojmem „Superior“. [4] 

Porovnání jednotlivých tříd – hvězdiček se nachází v příloze č. 1. „Klasifikace 

ostatních ubytovacích zařízení je stanovena v dokumentu „Doporučení upravující základní 

ukazatele pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech  

a chatových osadách a turistických ubytovnách“ s tím, že: 

 Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice ručí za 

ubytování v soukromí; 
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 kempy a chatové osady ČR – Živnostenské společenstvo ručí za 

kategorii kempy a chatové osady; 

 Klub českých turistů ručí za kategorii turistické ubytovny.“ [4, str. 24] 

 

Vznik hotelů 

První hotel se objevuje na přelomu 18. a 19. století. Pojem hotel přišel z 

francouzského jazyka. Hotely vznikaly v blízkosti železničních nádraží. Díky velkému 

rozkvětu železniční dopravy došlo k obrovskému rozmachu cestování, neboť cestování se 

stalo desetinásobně rychlejším než v dřívějších dobách. Účastníky cestování byli stále 

především obchodníci a lidé z vyšších vrstev. Hotely se stávaly především chloubou  

a dominantou měst, byly představovány obrovskými budovami vystavovaných v historickém 

slohu. Hlavním prvkem hotelu byla vstupní hala neboli foyer, která udává hlavní dojem pro 

hosta. Interiér haly představoval šlechtický salon. Dalším novým prvkem byla jídelna, která 

byla diferenciována od kuchyně, což v hostincích zvykem nebývalo. Zde se poprvé objevuje 

gastronomie. Úroveň a vybavenost hotelů závisela na tehdejším pokroku, jako je zavedení 

elektrického osvětlení, plynových vařičů, ústřední topení atd. Postupně začaly vznikat první 

seznamy hotelů pro členy sportovních klubů. Tyto seznamy daly základ ke třídění úrovní 

hotelů. Ovšem největší koncentrace ubytovacích zařízení vznikala ve státech, jako je Velká 

Británie, Francie, Německo, Švýcarsko a to z důvodu velké obchodní činnosti. [1,4] 

Ubytovací služby zajišťují největší část příjmů v oblasti cestovního ruchu. I když 

prioritní cíl cesty není ubytování, nýbrž určitá potřeba a aby došlo k uspokojení této potřeby, 

je třeba využít ubytovacích služeb. 
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4 Lokalizace a charakteristika Uherskohradišťska 

Uherské Hradiště patří k jedné z nejstarších osídlených oblastí v ČR, což je dokládáno 

archeologickými nálezy, které spadají až do doby kamenné. Asi v polovině 8. století na tomto 

území vzniklo jedno z ústředních sídel Velkomoravského státu. Také lze předpokládat, že se 

jednalo o ústřední sídlo celé střední Evropy. 

V roce 1252 – 1257 bylo Uherské Hradiště založeno jako královské město králem 

Přemyslem Otakarem II. Město sloužilo jako pevnost k odolávání Uherskému tlaku  

a Kumánským nájezdům. Město bylo pojmenováno jako Nový Veligrad. V roce 1294 bylo 

město přejmenováno na Hradiště a až v roce 1571 jemu byl přiřazen přívlastek Uherské. Do 

města vedly dvě vstupní brány Staroměstská a Kunovská, která měla sloužit při dobytí města 

k případnému útěku. Město jen jednou dobyli Prusové, kteří se v r roce 1742 ujali velení.  

Město mělo významná privilegia jako mílové, nebo privilegium ražby mince, ale také 

městské právo což znamenalo řídící právo pro okolní městečka. Ve městě se pořádaly 

pravidelné trhy, které měly význačný vliv pro řemeslníky a rolníky. Město se řadilo mezi 

jedno z nejvyspělejších, co se týče obchodu. [10] 

Opevnění města bylo zrušeno až na počátku 19. století, kdy po té docházelo 

k rozrůstání města. 

4.1 Lokalizace Uherskohradišťska 

Okres Uherské Hradiště je součástí Zlínského kraje. Nachází se na jihozápadní části 

Zlínského kraje. Sousedí s Kroměřížským a Zlínským okresem. Na jihozápadě se jeho hranice 

střetává s okresem Hodonín a jeho jižní část je obepínána hranicí se Slovenskou republikou. 

Centrem regionu je Uherské Hradiště. Okres Uherské Hradiště můžeme pomyslně rozdělit na 

Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko.  

Západ Uherskohradišťska je chráněn Chřibským pohoří s jeho nejvyšším vrcholem 

Brdo (587 m. n. m). Severovýchod chrání Vizovické vrchy a jihovýchod je obepínán Bílými 

Karpaty, jejichž nejvyšší vrchol je Velká Javořina (970 m. n. m.). Tato pohoří postupně ke 

středu přecházejí v nížinu Dolnomoravského úvalu. Skoro celým okresem protéká řeka 

Morava. Významná vodní nádrž je v Ostrožské Nové vsi, která slouží k zásobování vody 

velmi význačné části regionu. [11] 
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Obr. 4.1 Zlínský kraj 

 

Zdroj: http://www.urednidesky.cz/kraj/zlinsky  

 

Obr. 4.2 Okres Uherské Hradiště 

 

Zdroj: 

http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/administrativni_mapa_okresu_uherske_hradiste/$File/Uh

ersk%C3%A9%20hradi%C5%A1t%C4%9B.gif 

4.2 Charakteristika Uherskohradišťska  

Uherskohradišťsko není příliš bohaté na nerostné suroviny, dochází zde k těžbě štěrku, 

cihlářské hlíny a kamenu. Pěstuje se zde cukrovka, obilí, kukuřice, ovoce především vinná 

réva a zelenina. Díky vinařství dochází k rozmachu cestovního ruchu a region se stává 

atraktivnější. 

Infrastruktura regionu je poměrně na dobré úrovni, nalezneme zde silnice I. a II. třídy. 

Pro železniční spojení je významný železniční uzel ve Starém Městě. V regionu se nachází 

lodní doprava po Baťově kanále, která dříve byla velmi význačná pro přepravu uhlí do 

Baťových továren. Nyní Baťův kanál je užíván především pro lodní turistiku. Leteckou 

dopravu můžeme taktéž nalézt v Kunovicích. V roce 2004 byla obnovena linka Kunovice – 

http://www.urednidesky.cz/kraj/zlinsky
http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/administrativni_mapa_okresu_uherske_hradiste/$File/Uhersk%C3%A9%20hradi%C5%A1t%C4%9B.gif
http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/administrativni_mapa_okresu_uherske_hradiste/$File/Uhersk%C3%A9%20hradi%C5%A1t%C4%9B.gif
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Praha, která byla následující rok zrušena. Letiště nyní slouží pro rekreační a zábavní turistiku. 

Pořádají se zde vyhlídkové lety a tandemové seskoky. V areálu letiště můžeme také naleznout 

muzeum letadel. 

Podle Českého statistického úřadu počet nezaměstnaných je 8,15% a na jedno volné 

místo připadá 30,3 uchazeče. [11] 

Uherskohradišťsko má jedno z nejzdravějších životních prostředí v republice a podle 

ekologů ze Společnosti pro trvale udržitelný život patří město Uh. Hradiště k jednomu 

z nejlepších měst pro život. Z tradic v regionu převládá folklor a lidová řemesla. Jedná se  

o oblast s bohatou vinou produkcí, která láká nejednoho turistu. Uherskohradišťsko je známé 

svou pohostinností, zpěvem, vínem a tancem. Region je bohatý také na kulturně – historické 

památky, za které jsou považovány: 

 Zámek Buchlovice, který je postaven v italském baroku na přelomu  

17. a 18. století jako letní sídlo Petřvaldských. Zámek má honosnou zámeckou 

zahradu, ve které se dokonce natáčelo několik filmů. Zajímavostí je sbírka fuchsií, 

která má nad 1200 druhů. 

 Hrad Buchlov, jejž nalezneme na jednom kopci z pohoří Chřibů. 

Pochází z první poloviny 13. století, je jako jeden z mála vybaven dobovým 

vybavením a nachází se zde významná přírodovědecká a egyptská sbírka. Naproti 

hradu se nachází kaple svaté Barbory s hrobkou. 

 Velehrad – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila  

a Metoděje, které je nejvýznamnější poutní místo v celé republice. Tohle místo je úzce 

spjaté s příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje roku 863 a letos to je 

právě 1150 let od jejich příchodu. V roce 1990 jej navštívil Jan Pavel II.  

 Uherský Brod – Muzeum J. A. Komenského, jedná se o stálou expozici 

„J. A. Komenský lidu“, je zde představován v jednotlivých oddílech jeho život a dílo. 

 Staré Město – Památník Velké Moravy, který je vybudovaný nad 

základy první objevené kamenné stavby na našem území. Jedná se o národní kulturní 

památku. 

 Archeoskanzen Modrá, jež představuje tehdejší život ve 

Velkomoravské říši a kostelík sv. Jana z přelomu 8. a 9. století, který je národní 

kulturní památka. 

 Kunovice – letecké muzeum, které nabízí prohlídku několika typů 

letounů a jeden vrtulník. 
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 Vlčnov – Muzeum lidových tradic ukazuje sedm set exponátů z oblasti 

výroby destilátů a koná se zde Jízda králů. 

 Tupesy – Muzeum tupeské keramiky, kde hlavním rysem je tupeská 

růže. 

 Popovice – Potomákovo muzeum krojů - soukromá sbírka kunovských 

krojů. 

 Komňa – Památník J. A. Komenské a domek zvěrokleštiče. 

 Dolní Němčí – Muzeum na Mlýně.  

 Bojkovice – zámek Nový Světlov a Muzeum Bojkovska. Hrad z  

15. století, který později byl přestavěn do barokního zámku. Nyní se se zámek využívá 

jako restaurace a ubytování. Muzeum Bojkovska představuje tehdejší cechy, řemesla  

a živnosti. 

 Zřícenina hradu Cimburk, kterou nalezneme v Chřibech, a pochází 

z období gotiky. 

 Hluk – vodní tvrz a památkové domy. Město je známé především 

Jízdou králů, která se koná jednou za tři roky. Nachází se zde památkové domy, 

zobrazující typický život od 17. století do 20. století a renesanční tvrz. 

 Topolná - typické zemědělské usedlosti z počátku 19. století. 

 Jalubí, kde se nachází replika větrného mlýna z počátku 19. století. 

 Osvětimany – Hradisko sv. Klimenta z 9. století. 

 Strání-Květná, která je významná především festivalem masopustních 

tradic a výrobou skla. 

4.3 Město Uherské Hradiště a jeho atraktivity 

Oblast Uherskohradišťska je už dlouhá léta pro turisty velmi atraktivní, jak pro svou 

polohu z hlediska etnografie – pořádají se zde různé folklorní festivaly, kdy jedna 

z neznámějších akcí je již výše zmiňovaná Vlčnovská jízda králů, která se stala součástí 

světového nehmotného dědictví – UNESCO, tak i jiné kulturní akce. V Uherském Hradišti se 

nachází scéna Slováckého divadla (divadla s dlouholetou tradicí), jehož počátky sahají do 

roku 1945. Ve Smetanových sadech je Slovácké muzeum, které zaujímá v síti českých  

a moravských muzeí významné postavení. Bylo založeno v roce 1914, kdy se věnovalo 

etnografii a archeologii, později výtvarným uměním a historii. V Blízkosti Uherského 

Hradiště se nachází obec Velehrad se světoznámou bazilikou, kam začátkem července míří 
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desetitisíce lidí, aby se zúčastnili dnů dobré vůle, které vyvrcholí tradiční Národní poutí, v den 

svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Uherské Hradiště je známé pořádáním různých 

jarmarků, jejichž vrcholem bývají oblíbené Slavnosti vína. Dále je to pořádání koštů místních 

výrobců vín, které pořádají obce okolo Uherského Hradiště.  

Pořádají se zde mimo kulturních a společenských akcí i akce sportovní, je zde 

prvoligový fotbalový tým, který svou hru předvádí na nově vybudovaném stadionu, jehož 

součástí je krásný atletický areál sousedící s novým aquaparkem. 

Svou práci jsem zúžila na území Uherského Hradiště, které je velmi malebné 

městečko s 25 tisíci obyvateli, které se vyznačuje především svou historií, velkou 

pohostinností, folklorem a dobrým vínem. Jedná se o metropoli Slovácka, ve kterém si každý 

turista přijde na své. Město nabízí nejen turistické zajímavosti, ale také přírodní, kulturní  

a sportovní. 

4.3.1 Významné kulturní atraktivity 

Masarykovo náměstí – jedná se o nejstarší náměstí v Uh. Hradišti, kde je barokní 

kašna z 1. poloviny 18. století. Jedná se pouze o repliku, neboť originál kašny nalezneme na 

nádvoří Galerie Slováckého muzea. 

Komplex jezuitských budov – tvořen jezuitskými kolejemi a kostelem sv. Františka 

Xaverského a Redutou, kde dříve bylo Gymnázium. 

Budova Nové radnice – jedná se o novorenesanční stavbu pocházející z 19. století. 

Vnitřní místnost obřadná síně je poseta malbami známého malíře Joži Úprky. 

Zelný trh – sloužil ve středověku jako místo k prodeji zemědělských produktů. V jeho 

středu se rozkládá secesní kašna z 19. století. 

Mariánské náměstí – druhé nejstarší náměstí ve městě, je z části lemováno barokními 

budovami, mezi nejvýznamnější patří Dům č. p. 61. V jeho blízkosti se tyčí barokní sloup se 

sochou svatého Floriána, který byl vystaven jako poděkování za záchranu z pruského zajetí. 

Ve středu náměstí se rozprostírá krásná barokní kašna ze 17. století a hned vedle je památka 

připomínající tehdejší morovou epidemii – Mariánský morový sloup vystavěný v letech  

1718 – 1721. 

Galerie Slováckého muzea – postavena v 17. století jako vojenská zbrojnice. Je 

součástí bývalých městských hradeb, které jsou k vidění hned vedle budovy. 

Kaple sv. Alžběty – jedná se o nejstarší budovu ve městě vystavěna na počátku  

15. století, která prošla řadou přestaveb. Budova byla součástí městského špitálu, z něhož se 

nedochovalo vůbec nic. Nyní se v kapli nachází lékárna. 
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Františkánský klášter – založen roku 1491, klášter má barokní styl, který uprostřed 

svého nádvoří skovává nejstarší studnu v Uherském Hradišti. Klášter nabízí několik 

reprezentativních místností. 

Kostel Zvěstování Panny Marie - pocházející z počátku 16. století. Z původní stavby 

se nedochovalo téměř nic, pouze obvodové zdivo. V klášteře nalezneme sochu sv. Jana 

Nepomuckého. 

Gymnázium – jedná se o novorenesanční budovu z roku 1884. 

Židovská synagoga z roku 1875, která od roku 1967 slouží jako knihovna Bedřicha 

Beneše Buchlovana. 

Budova Staré radnice – z 15. století. Jedná se o spojení dvou budov z barokního  

a renesančního stylu. Věž radnice je vychýlena o 71 cm od svislé osy. 

Lékárna U Zlaté koruny – z roku 1884, která do dneška plní svůj účel. Lékárna je 

vybavena tehdejším barokním nábytkem a také zde můžeme shlédnout originální nástěnné 

fresky Josefa Ignáce Sadlera. 

Budova hotelu Slunce – byla postavena roku 1578, ale od roku 1637 budova sloužila 

jako skladiště soli. V 19. století budova prošla řadou rekonstrukcí a ztratila tehdejší 

renesanční ráz. Nyní budova slouží jako hotel.  

Bývalá věznice a justiční palác – postaven roku 1897. Věznice sloužila pro krátké 

tresty, poté byla využívána německými okupačními jednotkami pro zadržování politických 

vězňů. V roce 1960 byla věznice zrušena a budova tehdejšího paláce slouží jako prostory pro 

uměleckoprůmyslovou školu. 

Kaple sv. Šebestiána – vystavěna roku 1715 na Palackém náměstí, ale roku 1969 byla 

posunuta v důsledku rozšiřování komunikace. 

Matyášova brána – jedná se o pozůstatek tehdejšího královského opevnění. 

Slovácké muzeum – jehož budova byla vystavena roku 1908 ve Smetanových sadech. 

Dříve tato budova sloužila jako hostinec. Nyní se zde odehrává kulturní dědictví Slovácka, 

nalezneme zde stálou expozici způsobu života lidí na Slovácku s jeho slavnostmi, fašankem, 

svátcích a nechybí ani typické slovácké oděvy. 

Slovácká búda – vystavěna roku 1937 jako replika tehdejšího slováckého obydlí. 

V roce 1997 byla vyzdobena malbami bretaňského malíře. Nyní budova slouží ke zkouškám 

folklorních souborů. 
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4.3.2 Významné přírodní atraktivity 

Lokalita Rochus – jedná se o krajinu, ve které se nachází několik chráněných rostlin 

například určitý druh orchidejí – Vstavač bledý a živočichů jako například Bourovec trnkový 

nebo motýly z čeledi otakárkových, dále zde můžeme potkat zmiji nebo užovku hladkou. 

V Kunovském lese najdeme nejednoho chráněného živočicha jako je například 

Listonoh jarní nebo hnědý, dále Žábronožka sněžní, Skokan ostronosý  

Rozhledna – nacházející se na vrchu Rovina, výška rozhledny je 49,5 m. Můžeme se 

zde setkat s chráněnou faunou například ptákem Chocholoušem obecným, Svišťounem  

a Rorýsem obecným a Krahujcem obecným.  

Baťův kanál je význačný svou pro svou vodní turistiku. 

Cyklostezky 

Mařatské vinohrady 

4.3.3 Významné folklorní a kulturní akce Uherského Hradiště 

 Slovácké beachové léto 5. 7. – 14. 7. 2013. 

 Letní filmová škola 26. 7. – 3. 8. 2013. 

 Slavnosti vína a otevřených památek konané 6. 9 - 8. 9. 2013. 

 Festival hudebních nástrojů a lidových muzik v říjnu. 

 Křest svatomartinských vín v listopadu. 
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5 Analýza úrovně ubytovacích zařízení na území Uherského Hradiště 

Město Uherské Hradiště za loňský rok navštívilo 74 793 turistů. Z toho největší 

návštěvnosti dosáhl měsíc září a to činilo 15 672 turistů, důvodem takové počtu návštěvníku 

jsou již zmiňované Slavnosti vína a den otevřených památek. 

 

Tab. 5.1 Návštěvnost města Uherského Hradiště 

Rok Počet turistů 

2009 84 966 

2010 75 023 

2011 61 514 

2012 74 314 

Zdroj: městské informační centrum 

 

5.1 První ubytovací zařízení ve městě 

Hotel Kamareith 

Tento hotel bychom hledali na Mariánském náměstí, jehož hostinec byl provozován od 

roku 1901 do roku 1929 Johanou Kamareithovou a v roce 1932, zřejmě její dcera, Marie 

Kamareithová zde zřídila kavárnu s provozem dovolených společenských her. V současné 

době se v této budově nachází odchod. [12] 

 

Obr. 5.1 Informační tabule hotelu Kamareith 

 

Zdroj: [12, str. 15] 
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Obr. 5.2 Hotel Kamareith – druhý zleva  

 

Zdroj [12, str. 14] 

 

Hotel a restaurace Koruna 

Pohostinství Koruna je na Velehradské třídě. Od roku 1875 se v bývalém svobodném 

domě zřídil zájezdní hostinec, který se později nazýval Bischop a pak hotel U Koruny. Objekt 

byl roku 1909 odprodán tělovýchovné jednotě Sokol a na ni přešla taktéž hostinská koncese. 

V roce 1939 proběhla rekonstrukce a populární Koruna přežila následující desetiletí až 

dodnes. S výjimkou, že Koruna nabízí již už jen občerstvení a stravovací služby. [13] 

 

Obr. 5.3 Zleva Koruna, stará budova Sokola, nová budova Sokola, rok 1930 

 

Zdroj: Fotoarchív Slováckého muzea 
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Hotel U Zeleného stromu 

Hotel se nacházel na Mariánském náměstí, tento dům již v roce 1741 byl vlastněn 

Ferdinandem Friedrichem, který zde vytvořil vůbec první hostinec v tomto městě nazvaný  

U Zlatého slunce. Po několika změnách ve vlastnictví, až v polovině 19. století, byl změněn 

na hotel U Zeleného stromu. Tento hotel byl význačný svou noblesností a navštěvovala ho 

pouze místní honorace. Kolem roku 1945 dům sloužil pouze jako ubytovna a sklady 

Slováckého divadla. V roce 1968 byl dům zbourán a nyní na jeho místě stojí budova malé 

divadelní scény a galerie obrazů. [13, str. 11, 13] 

 

Obr. 5.4 Hotel U Zeleného stromu – vlevo, šedesátá léta

 

Zdroj: Fotoarchív Slováckého muzea 

 

Hotel U Slunce 

Budova pochází z 16. století a jednalo se o velkoměstský panský dům v renesančním 

slohu. Budova se nachází na současném Masarykově náměstí, které díky změnám 

v politických režimech, prošlo řadou změn v názvu náměstí. První zmínka o majiteli domu 

pochází z 16. století a poté prošla řadou nových vlastníků. Dokonce byla vlastněna 

velehradským klášterem, který si zde zřídil sklady soli. První zmínka o držení živnostenské 

koncese pochází z roku 1874 a bylo pojednáváno jako o hotelu U zlatého Slunce. Manželé 

Čápovi si roku 1921 hotel zakoupili od Opravilů, kteří zde provozovali hostinskou činnost,  

a provedli význačnou rekonstrukci, díky které budova ztratila secesní prvky. Hotel byl 

přejmenován na Hotel Čáp a v objektu se nacházely živnostenské provozovny například 

s cukrovinkami a ovocem, ale i potraviny a klempířství. Ovšem roku 1936 pan Čáp svou 

živnost ukončil, po něm ji přebral pan Josef Fojta, který ji měl až do roku 1959, kdy hotel 
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přešel do majetku státu a tehdejšímu podniku Restaurace a jídelny. Tudíž byl v roce 1963 

přejmenován z názvu Hotelu U Fojtů zpět na Hotel U Slunce. Na počátku osmdesátých let ho 

podnik Restaurace a jídelny rozšířil o dvě nová křídla. Začátkem devadesátých let byl 

v restituci navrácen původnímu majiteli a také mu byl navrácen předchozí název U Fojtů. 

Jméno Slunce se mu navrátilo v roce 2005, kdy došlo ke změně majitele na Synot Real Estate 

a.s., který provedl velevýznamnou rekonstrukci a obnovil chod celého zapomenutého hotelu. 

[14, str. 10,11 ] 

 

Obr. 5.5 Reklama Hotelu Čáp 

 

Zdroj: [14, str. 11] 

 

Obr. 5.6 Hotel U Slunce, rok 1910 

 

Zdroj: Fotoarchív Slováckého muzea 
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Obr. 5.7 Hotel Fojta, rok 1918 - 1938

 

Zdroj: Fotoarchív Slováckého muzea 

 

Grand Hotel 

Byl vybudován ve válečných letech 1914 až 1916 na Palackém náměstí, kde tento 

majestátný hotel můžeme vidět i dnes. Tehdejší pozemky, město nabízelo za předpokladu, že 

nutností při zakoupení těchto pozemků, je výstavba budov a městských domů. Jeden z těchto 

pozemků byl odkoupen stavitelem z Prostějova. Hotel byl slavnostně otevřen 2. Března 1919 

hoteliérem Antonínem Čápem. V té době se jednalo o nejmodernější a nejluxusnější 

ubytovací zařízení na celé jižní Moravě. Hotel měl 25 pokojů a garáže, které v nynější době 

slouží jako kotelna. Hotel prošel řadou nových vlastníků a provozovatelů. Roku 1940 byla 

budova navýšena o poslední čtvrté patro a v osmdesátých letech byla spojena s vedlejším 

činžovním domem, a tudíž kapacita hotelu byla rozšířena na 54 pokojů. V lednu roku 2006 

hotel vstoupil do hotelového řetězce BEST WESTERNN a musel podstoupit další úpravy, aby 

mohl splnit mezinárodní standardy řetězce, jako například že ze třech lůžkových pokojů se 

staly dvou lůžkové a podobně. [15, str. 15] 

Obr. 5.8 Hotel Grand, rok 1920 – 1925 

 

Zdroj: Fotoarchív Slováckého muzea 
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Obr. 5.9 Hotel Grand, rok 1929 

 

Zdroj: Fotoarchív Slováckého muzea 

 

Hotel U Hejtmana Šarovce 

Ubytovací zařízení se nachází na hlavní třídě Maršála Malinovského. Hotel spolu 

s restaurací byl vystavěn roku 1937 a byl nazýván jako Park hotel, nyní bychom ho nazvali 

Motel, který měl 9 pokojů. Provozování podniku bylo nepřetržité, jen s malými přestávkami 

na rekonstrukci až po současnost. [16, str. 13] 

 

 Obr. 5.10 Hotel Šarovec, šedesátá léta 

 

Zdroj: [16, str. 13] 
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5.2 Současná ubytovací zařízení ve městě 

Ve městě se nachází 19 ubytovacích zařízení, které svou kategorizací odpovídají 

daným službám, které mohou nabídnout. Ve městě se nachází základní formy ubytovacího 

zařízení, jakož jsou hotely, penziony, ubytovny a také zde nalezneme ubytování v soukromí. 

Níže se nachází výčet veškerých ubytovacích zařízení. 

 Best Western Hotel Grand 

 Hotel Morava 

 Hotel Slunce 

 Hotel Maxi 

 Hotel Koníček 

 Hotel u Hejtmana Šarovce 

 Hotel Mlýnská 

 Penzion Modrá růže 

 Penzion a ubytování pod kopcem 

 Penzion Na Stavidle 

 Turistická ubytovna Orlovna 

 Ubytování č. 69 

 Ubytování UH – Janett, Manett 

 Ubytování v soukromí – Rynešovy 

 Apartmán Dobrá nadějě 

 Ubytování ve vzdělávacím centru 

 Ubytování v soukromí Na Zápovědi 

 Turistická ubytovna UH – Sady 

 Penzion Na Dlouhé 

5.2.1 Hotely 

V centru a jeho nejbližším okolí se nachází 7 hotelů. Každý hotel byl řádně navštíven 

a byl proveden řízený rozhovor s kompetentní osobou, která poskytla odpovědi na dané 

otázky a také udělovala hodnocení. 
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Best Western Hotel Grand *** 

Adresa / kontakt:  

Palackého náměstí 345 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: 572 551 511 

http://www.granduh.cz 

 

Best Western Hotel Grand *** patří k celosvětově největší asociaci samostatných 

soukromých hotelů Best Western. Hotel Best Western Grand nabízí komfortní ubytování  

v celkem 53 pokojích a z toho v 25 pokojů jednolůžkových, 25 dvoulůžkových a ve 3 

apartmánech. Celková kapacita hotelu je 96 lůžek. Pro děti je zde možnost zapůjčení si dětské 

postýlky a stoličky pro konzumaci pokrmů. Host má možnost si vybrat ubytování v kuřáckém 

nebo nekuřáckém pokoji. Každý pokoj nabízí bezdrátové připojení (WiFi), minibar, televizor, 

trezor, vysoušeč vlasů a také rychlovarnou konvici s nabídkou čaje nebo kávy zdarma. Je zde 

možnost obdržet jednorázový holicí strojek a kartáček na zuby. Dále hotel nabízí doprovodné 

služby jako je praní a žehlení, kancelářské služby, parkování, které jsou ovšem za poplatek 

100 Kč za noc. Parkoviště je obehnáno zdí a závorou, tudíž cizí automobil nemá možnost 

vjezdu. Parkoviště je dostatečně prostorné což je výhoda pro autobusové zájezdy. V případě 

potřeby lze si zde ubytovat i domácího mazlíčka, jestliže se jedná o kočku či malého psa, tak 

poplatek činí 100 Kč/noc, za velkého psa 200 Kč/noc a dále případné uhrazení škod 

způsobené zvířectvem. Bezbariérový přístup do hotelu se nachází v zadní části, rozměry 

výtahu jsou menší, tudíž záleží na typu invalidního vozíku. Do stravovací části zařízení není 

problém se dostat. 

V hotelu se nachází jedna restaurace a kavárna. Restaurace poskytuje komplexní 

cateringový servis. Hotel nabízí k pronájmu prostory na firemní či soukromé akce. Vedle 

ubytování a restauračního zařízení hotel nabízí víceúčelové prostoty se standartním 

vybavením pro pořádání vzdělávacích a školících akcí, konferencí a kulturně společenských 

akcí. Hotel poskytuje připojení na WiFi, bezdrátový mikrofon, promítací plátno, TV, DVD. 

Klientela, která zde převažuje, je cizího původu, především Ruského a dále jsou to 

obchodníci a v nemenší řadě turisté. 

 

 

 

 

http://www.granduh.cz/


35 

Tab. 5.2 Ceny ubytování Best Western Hotel Grand *** (ceny jsou uvedeny včetně 

snídaně) 

Jednolůžkový pokoj 
menší 950 Kč 

větší 1080 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 
Obsazený 1 osobou 1425 Kč 

Obsazený 2 osobami 1170 Kč 

Apartmá 
Obsazený 1 osobou 1450 Kč 

Obsazený 2 osobami 1565 Kč 

Přistýlka 445 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Slevy na ubytování se poskytují stálým hostům v rozsahu 10 % z částky  

a autobusovým hromadným zájezdům, kteří dostanou 10 % z částky a zdarma jeden pokoj. 

Za největší přednosti hotelu pan ředitel Nosterský považuje především dlouholetou 

tradici hotelu, dále, že patří do mezinárodního řetězce hotelů Best Western, což má 

nespočetné množství výhod, jakož například jsou využívání globálních a distribučních kanálů 

pod jménem Best Western, využívání nejrůznějších marketingových programů, dále být více 

konkurenceschopný vůči okolí a především možnost být vyhledávaný v programu Best 

Western po celém světě. Mezi další výhody považuje polohu hotelu a možnost parkování 

autobusů u hotelu. 

V budoucnu hodlají zlepšit a také zkvalitnit zařízení hotelu, jako je výměna koberců, 

sprch, van a vnitřního interiéru. Dále veškerá obnova opotřebeného zařízení je zajišťována 

pravidelnými kontrolami Best Western. 

 

Tab. 5.3 Porovnání kritérií Hotelu Best Western Grand *** (1-5, 1- nejlepší, 5- 

nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 1 2 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část 2 2 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 
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Vlastní pohled na hotel: 

Z výše uvedených kritérií je zřejmé, že nemohu zcela souhlasit s názory a tvrzením 

pana ředitele hotelu. Nejdříve bych zmínila kvalitu ubytovacího zařízení, která je na vysoké 

úrovni, ovšem vybavení pokojů je poněkud nemoderní. Dokonce v koupelnách, na některých 

pokojích, je zcela zřejmé opotřebení baterií a sprchových hlavic, na kterých je vidět podle 

střiku usazený vodní kámen. Čistota je opravdu hodná známce jedna, bez žádných zjevných 

nedostatků. Zápach z kuchyně nebyl cítit a to ani v samém stravovacím zařízení. Personál 

v ubytovacím zařízení je velmi vstřícný a laskavý, ve stravovacím zařízení se nacházejí na 

praxi učni, s nimiž jsou občasné problémy, neboť se potřebují ještě některým věcem doučit, 

také mají nedostatky v jazykových dovednostech. Pokrmy, které jsou v hotelu podávány, jsou 

chutné a kvalita odpovídá ceně. 

Poloha hotelu je výborná, neboť se nachází v centru. Počet hvězdiček, které hotel 

uvádí, je zcela v souladu s realitou. Ovšem jako nedostatek bych ještě zmínila polohu 

vedlejšího baru, kde návštěvníci ruší noční klid hostů hotelu.  

Za silnou stránku hotelu považuji polohu a členství v asociaci Best Western. Naopak 

slabá stránka hotelu je existence vedlejšího baru, kde jeho návštěvníci v nočních hodinách 

ruší klid hotelových hostů. 

Celková úroveň hotelu: chvalitebná. 

 

Obr. 5.11 Best Western Hotel Grand *** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.granduh.cz/ 

 

Obr. 5.12 Best Western Hotel Grand *** - interiér 

 

Zdroj: http://www.granduh.cz/ 

http://www.granduh.cz/
http://www.granduh.cz/
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Obr. 5.13 Koupelna hotelu Best Western Hotel Grand *** 

 

Zdroj: www.travelport.cz 

 

Hotel Morava *** 

Adresa / kontakt: 

Šafaříkova 855 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 608 729 509 

http://hotelmorava-uh.cz/ 

 

Hotel se nachází asi 13 minut chůze od centra. Jeho budova je nově zrekonstruovaná  

a působí na nás velmi moderně. Podnik není členem žádné asociace. Hotel nabízí tři kategorie 

ubytování: kategorie A, kategorie B a kategorie C. Kategorie A se od ostatních dvou liší tím, 

že na pokoji se nachází vlastní sociální zařízení – tedy vana nebo sprcha, WC a umyvadlo, na 

rozdíl od kategorie B a C, kde na pokoji nalezneme pouze WC a umyvadlo, sprchy se 

nacházejí na společném patře. Hotel nabízí celkem 51 pokojů, z nichž šest pokojů je 

jednolůžkových, 34 pokojů je dvoulůžkových a 9 třílůžkových, je možnost si zapůjčit 

postýlku či stoličku pro dítě bez poplatku. Celková kapacita činí 117 lůžek. 

Vybavení pokojů je zcela běžného typu, není nikterak moderní a okouzlující, nachází 

se zde televizor a satelit, ovšem pouze v pokoji kategorii A. Mezi doplňkové služby, které 

jsou zde nabízeny, se řadí WiFi a pro případ na vyžádání praní a žehlení, ale tato služba není 

zde běžná. Parkování je přímo u hotelu a je zdarma. Ubytování domácích mazlíčku je možné 

a to za poplatek, který činí 100 Kč/noc. Bezbariérový přístup se v hotelu taktéž nachází, 

ovšem dle mého názoru je výtah tak malý, že není možné, aby odpovídal jakýmkoliv normám 

pro bezbariérové přístupy. Klientela je tvořena především pracovníky a turisty. 

Hotel nemá vlastní restauraci, tudíž nenabízí možnost stravy, a pokud si host objedná 

snídani, tak je dovezena v cateringových nádobách do hotelu, kde je po té připravována na 

stoly. Cena snídaně je 95 Kč. 

http://hotelmorava-uh.cz/
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Tab. 5.4 Ceny ubytování Hotelu Morava *** (ceny jsou bez snídaně) 

Jednolůžkový pokoj Se sprchou 590 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 

Se sprchou 790 Kč 

S vanou 890 Kč 

Společné sociální zařízení 590 Kč 

Třílůžkový pokoj Se sprchou 990 Kč 

Apartmán 1100 Kč 

Přistýlka 300 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Slevy jsou poskytovány po vzájemné dohodě a tato částka může být až do výše 20 %. 

Dítě do šesti let je zdarma bez nároku na lůžko. 

Za největší přednost hotelu považuje vedoucí recepce velmi nízkou cenovou relaci. 

V budoucnu hodlají zlepšit a hlavně zrenovovat některé pokoje, tím je myšleno, že je 

vymalují a vymění opotřebený nábytek. U pokojů z vyšší třídy plánují výměnu televizorů. 

 

Tab. 5.5 Porovnání kritérií hotelu Morava *** (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 2 4 

Čistota ubytovacího zařízení 1 2 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část X X 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na hotel: 

S kvalitou ubytovacího zařízení zcela nesouhlasím, jak udávala vedoucí recepce, 

neboť jsem zcela znepokojena tím, že hotel by neměl nést název hotel. Jelikož každý pokoj 

nemá vlastní sociální zařízení a hlavně především je zde absence stravovacího zařízení, což je 

hlavním znakem hotelu. Počet hvězdiček je zcela neadekvátní vzhledem k jeho nabídce 

služeb. Čistota na pokojích, které jsem viděla, byla zřejmá, ale dojem z výtahu nebyl až zase 

tak přesvědčivý, neboť se na podlaze nacházelo smetí, suchá tráva a nečistoty. Vedoucí 

recepce byla ochotná a milá, ale oděv, který měla na sobě, byl naprosto neprofesionální  



39 

a z paní pokojské, která mě ukazovala jednotlivé pokoje, byl evidentně a naprosto zřetelně 

cítit zápach lihovin. Tohle ubytovací zařízení se mi zcela jasně jeví jako určitá forma 

ubytovny. 

Silná stránka podniku je jeho obrovská kapacita, která je největší ze všech v celém 

městě. Jeho slabá stránka je nepřítomnost stravovacího zařízení a sociálního zařízení na 

pokojích nižších tříd. 

Celková úroveň hotelu: dostatečná. 

 

Obr. 5. 14 Hotel Morava *** - exteriér 

 

Zdroj: http://hotelmorava-uh.cz/exterier 

 

Obr. 5.15 Hotel Morava*** - interiér 

 

Zdroj: http://hotelmorava-uh.cz/galerie 

 

Hotel Slunce **** 

Adresa / kontakt: 

Masarykovo nám. 155 

686 01, Uherské Hradiště 

Tel.: +420 572 432 640 

http://www.hotelslunce.cz/ 

 

http://hotelmorava-uh.cz/exterier
http://hotelmorava-uh.cz/galerie
http://www.hotelslunce.cz/
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Tento čtyřhvězdičkový luxusní hotel se nachází přímo v srdci města a to hned na 

prvním náměstí. Hotel nepatří k žádné asociaci, i když dle mého názoru, by hotel neměl 

sebemenší problém se do asociace dostat. Hotel je členěn na dvě části ubytovací a stravovací. 

Ubytovací zařízení může nabídnout 20 pokojů, z nichž je osm jednolůžkových, devět 

dvoulůžkových a tři apartmány. Celková kapacita je 48 lůžek. Samozřejmostí je poskytnutí 

postýlky a stoličky pro malé děti. Dokonce, jako pozornost podniku, se v postýlce nachází 

dětský župánek a plyšové hračky.  

Na pokoji každý klient nalezne internetové připojení, televizor se satelitem, telefon, 

trezor a vysoušeč vlasů. Některé pokoje nabízejí klimatizace, ovšem ne všechny. Zařízení také 

nabízí typické doprovodné služby, jako například praní a žehlení, cateringové služby, 

poskytnutí salónku pro menší události a akce. Dále mezi ty méně typické služby bych řadila 

možnost objednání si masáže až na pokoj, dále zajištění transportu a také navrhování výletů. 

Parkování před hotelem je možný za poplatek 150 Kč/noc. Co se domácích mazlíčků týká, tak 

zde není sebemenší problém s jejich ubytováním, ale je třeba tuto skutečnost nahlásit dopředu, 

aby se vše patřičně připravilo. Poplatek za ubytování zvířectva je 100 Kč. Handicapovaní lidé 

mají možnost se zde ubytovat, neboť zařízení je upraveno. Nachází se zde bezbariérový 

přístup jak do ubytovací části, tak do stravovacího zařízení 

Klientela podniku, která zde převažuje, je tvořena především business klienty ze 

zahraničí. 

 

Tab. 5.6 Ceny ubytování Hotelu Slunce **** (ceny jsou včetně snídaně) 

Jednolůžkový pokoj 1800 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 
Obsazený 1 osobou 2100 Kč 

Obsazený 2 osobami 2850 Kč 

Apartmá 
Obsazený 1 osobou 2900 Kč 

Obsazený 2 osobami 3950 Kč 

Přistýlka 850 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Hotel poskytuje také slevy a to, že dítě do pěti let je zcela zdarma a dítě od pěti do 

patnácti let má slevu 50 %. Dále nabízí individuální cenové nabídky a skupinové slevy.  

Za největší přednost hotelu manažerka považuje jeho luxus oproti zdejším hotelům. 

Dále se snaží stálému hostovi dávat jen jeden a tentýž pokoj, dále pokud host projeví 

například zálibu v čerstvých květinách, tak se pokoj automaticky přizpůsobí, aby se host cítil 
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příjemně. Snaží se mít individuální přístup ke každému hostovi, aby měl pocit jedinečnosti  

a důležitosti. 

Do budoucna se hodlají zaměřit na rodiny s dětmi a to způsobem nabídky 

víkendových balíčků za zvýhodněnou cenu. Také chtějí oslovit i ostatní zákazníky dalšími 

výhodnými balíčky jako jsou třeba relaxační, romantické a spousty dalších. Dále hodlají 

rozšířit nabídku jídel a to zejména v oblasti čerstvých ryb, neboť je po tomto druhu pokrmu 

stále větší poptávka.  

 

Tab. 5.7 Porovnání kritérií Hotelu Slunce **** (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 2 1 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část 2 4 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na hotel: 

S výše uvedenými názory manažerky téměř souhlasím. Kvalitu ubytovacího zařízení 

hodnotím známkou jedna, neboť v pokojích jsem neshledala žádné nedostatky. Hotel je velmi 

čistý. Ovšem ve stravovacím úseku jsem narazila na neochotný a ne moc vstřícný personál. 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že ne jednou číšník při účtování namarkoval daleko vyšší 

částku za láhev vína, než která byla objednána. Dále personál v období horkých letních dnů 

odmítá podat čistou vodu z vodovodu, což v tak luxusním hotelu není možné si dovolit. Dále 

bych chtěla upozornit na ceny, které jsou dle mého názoru přemrštěné, jak v ubytovací části, 

tak hlavně ve stravovacím zařízení, neboť kvalita a poměr ceny je zde naprosto neadekvátní. 

Jídla, které jsem zde měla možnost ochutnat, byla nedochucená, maso zřejmě nebylo čerstvé  

a byl v něm cítit určitý druh ne dobré chuti po spolknutí sousta. Někteří hoteloví hosté nejsou 

spokojeni se snídaněmi, které jsou zde nabízeny, neboť si stěžují na malý výběr uzeniny  

a sýru, také málo mléčných výrobků a absolutní absence müsli. 

Silná stránka hotelu je jeho poloha a hezké prostředí, za jeho slabou stránku považuji 

neochotný personál ve stravovacím úseku a velmi špatnou kuchyni. 

Celková úroveň hotelu: chvalitebná. 
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Obr. 5.16 Hotel Slunce **** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.czechsoccernet.cz/obrazky/UHsize800x450/hotel_Slunce.jpg 

 

Obr. 5. 17 Hotel Slunce **** - interiér 

 

Zdroj: http://www.hotelslunce.cz/pokoje_dvouluzkove.htm 

 

Hotel Maxi *** 

Adresa / kontakt: 

Mariánské náměstí 81 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 572 553 528 

http://www.hotelmaxi.cz 

 

Tento hotel se nachází v centru města, na druhém náměstí. Poloha je tedy naprosto 

výhodná, neboť není problém se kamkoliv dostat pěšky. Hotel Maxi je členem asociace hotelů 

a restaurací v České republice. Hotel je zásadně nekuřácký a je členěn na restauraci  

a ubytovací část, která nabízí 15 pokojů, z nichž šest pokojů je jednolůžkových, pět pokojů 

dvoulůžkových, tři pokoje třílůžkové a jeden pokoj, kde je možné ubytovat až sedm osob. 

Samozřejmostí je připlacení přistýlky, anebo dětské postýlky, která v tomto hotelu není 

zdarma a poplatek za ni činí 500 Kč. Celková kapacita hotelu je 32 lůžek.  

http://www.czechsoccernet.cz/obrazky/UHsize800x450/hotel_Slunce.jpg
http://www.hotelslunce.cz/pokoje_dvouluzkove.htm
http://www.hotelmaxi.cz/


43 

Pokoje jsou vybaveny velmi starožitným nábytkem. Tudíž každý pokoj se trochu liší 

svým vybavením. Díky této výjimce bych hotel nazvala boutique hotelem. V každém pokoji 

se nachází satelitní televizor, bezdrátové připojení k internetu, fén, malá lednice a klimatizace. 

Hotel také nabízí běžné doprovodné služby, jako jsou praní a žehlení, ale na rozdíl od 

ostatních zdejších hotelů, ještě nabízí solárium a malé fitness. Parkování je možné hned vedle 

hotelu a to za poplatek, který činí 100 Kč/noc. 

V jako jediném hotelu není možné si zde ubytovat domácího mazlíčka. Podnik také 

nemůže ubytovat handicapované lidi, neboť pokoje se nachází ve vyšších patrech a nemají 

bezbariérový přístup.  

Klientelou, která navštěvuje tuto provozovnou, jsou především cizinci a business 

klienti, ovšem v době konaných akcí a událostí, jakož jsou například Letní filmová škola, 

jimiž jsou turisté. 

 

Tab. 5.8 Ceny ubytování Hotelu Maxi *** (ceny jsou včetně snídaně) 

Jednolůžkový pokoj 1090 Kč 

Dvoulůžkový pokoj  1390Kč 

Třílůžkový pokoj  1890Kč 

Apartmá 

Obsazený 1 osobou 1390Kč 

Obsazený 2 osobami 1990Kč 

Obsazený 3 osobami 2590Kč 

Obsazený 4 osobami 3490 Kč 

Přistýlka 600 Kč 

Postýlka 500 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Podnik poskytuje slevy stálým klientům a tato sleva činí 90 Kč. 

Za největší přednost hotelu manažer považuje domácí prostředí a stylové vybavení 

pokojů a také, že majitel hotelu, který je většinu času v provozovně, se domluví až sedmi 

jazyky, což je pro cizineckou klientelu velmi podstatné. 

Do budoucna plánují zřízení sauny, aby hoteloví hosté měli lepší možnost regenerace 

a odpočinku. 
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Tab. 5.9 Porovnání kritérií Hotelu Maxi *** (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 2 3 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část 1 1 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na hotel: 

S hodnocením manažera hotelu téměř souhlasím. Pár nedostatků bych ráda zmínila. 

Tak jako manažer hodnotí kvalitu ubytovacího zařízení známkou dvě, neboť důvody, které 

k tomu vedly, jsou takové, že například recepce nefunguje 24 hodin, dále není možnost si 

v hotelu proměnit peníze. Mně osobně se nelíbily koupelny, které působily lehce zastaralým  

a opotřebeným dojmem. Dále pokoje se nacházely v budově, se kterou je restaurace propojená 

s recepcí, ale do budovy vede samostatný vchod a na patře nejsou jen hotelové pokoje, nýbrž 

se tam nacházejí i kanceláře. Což, jako hostovi hotelu, by mi vadilo. Pokoje na mě působily 

ponuře. Také se mi nelíbí poplatek za postýlku pro dítě, který je dle mého názoru přemrštěný, 

neboť ostatní hotely ji nabízejí zadarmo a také nemožnost ubytovat domácího mazlíčka. 

Stravovací část byla na vysoké úrovni, výběr jídel odpovídal typické italské kuchyni  

a personál byl velmi milý a vstřícný. 

Silná stránka podniku se mi jeví styl hotelu a jeho typické italské prostředí spolu se 

starožitným vybavením pokojů a především členství v asociaci AHR ČR. Naopak za slabou 

stránku považuji společné prostory pro hotelové pokoje a kanceláře. 

Celková úroveň hotelu: Dobrá. 

 

Obr. 5. 18 Hotel Maxi *** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/hotel-maxi-uherske-hradiste 

http://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/hotel-maxi-uherske-hradiste
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Obr. 5. 19 Hotel Maxi *** - interiér 

 

Zdroj: http://www.hotelmaxi.cz/pokoje.html 

 

Hotel Koníček *** 

Adresa / kontakt:  

Družstevní 167 

686 01 Uh. Hradiště 

Tel.: 572 551 011 

http://www. hkonicek.cz  

 

Tento tříhvězdičkový hotel se nachází asi 2,5 km od centra města v oblasti zvané 

Mařatice, která má velmi bohatou historii. Provozovna je rozdělena na dva úseky, stravovací, 

který se nachází v klenutém sklepě pod hotelem a má podobu typického vinného sklípku. 

Restaurace nabízí také možnost soukromého posezení v salónku. Ubytovací úsek je stylizován 

do typického domácího prostředí. Hotel nabízí 22 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky 

a postýlky, která je zdarma. Pokoje jsou rozděleny do skupin Standard, Nadstandard  

a Exclusive. Celková kapacita hotelu je 60 lůžek.  

Dokonce jako jediný hotel ve městě nabízí svatební pokoj, který je doplněn o vířivou 

vanu a lenošky. Všechny pokoje jsou klimatizované a nekuřácké s možností připojení na Wifi 

a satelitním televizorem. Hotel také jako každý jiný nabízí doplňkové služby typu žehlení  

a praní a také na vyžádání soukromé masáže. Parkování je hned vedle budovy a je zdarma. 

Také je zde možnost si ubytovat domácího mazlíčka a to ovšem za příplatek, který činí 200 

Kč/noc. 

Do hotelu vede bezbariérový přístup, kde je speciálně upraven pokoj pro 

handicapované lidi.  

Klientelou hotelu jsou převážně cizinci a to především Němci a to z důvodu blízké 

německé fabriky. 

http://www.hotelmaxi.cz/pokoje.html
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Tab. 5.10 Ceny ubytování Hotelu Koníček *** (ceny jsou včetně snídaně) 

Pokoj dvoulůžkový STANDARD 
Obsazený 1 osobou 1670 Kč 

Obsazený 2 osobami 1170 Kč 

Pokoj dvoulůžkový 

NADSTANDARD 

Obsazený 1 osobou 2070 Kč 

Obsazený 2 osobami 1570 Kč 

Poj dvoulůžkový EXCLUSIVE 2800 Kč 

Přistýlka 550 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Jsou poskytovány zde slevy, které mohou být v rozsahu 5 až 20 % a to pro stálou 

klientelu. 

Vedoucí recepce považuje za největší přednost hotelu domácí prostředí, neboť právě 

tohle je zdůrazňováno klientelou navštěvující tento hotel a také čistotu a hlavně především 

restauraci, která se nyní vrátila do rukou majitelů Koníčkům. Kuchyně, která zde byla jednu 

dobu vyhlášená v celém městě, se pomalu vrací na své místo v čele. 

Do budoucna majitelé hodlají vybudovat saunu s malým bazénkem, dále také chtějí 

vymalovat a nakoupit nové televizory. 

 

Tab. 5.11 Porovnání kritérií hotelu Koníček *** (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 3 1 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část 2 1 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na hotel: 

Kvalita ubytovacího zařízení je na velmi vysoké úrovni, neboť prostředí, vybavení 

pokojů je velmi sladěné, pokoje na nás působí velmi teple, na rozdíl od předchozího hotelu 

Maxi. Paní vedoucí recepce, dle mého názoru, hodnotila kvalitu zbytečně negativně. Známku 

za tři dala z důvodu starých televizorů a malé nabídky televizních programů. Dále se lišíme ve 

vstřícnosti a ochotě personálu ve stravovací části. Důvodem hodnotitele známkou dva, je 
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špatná jazyková vybavenost tohoto personálu. S tímto tvrzením taktéž nemohu souhlasit, 

neboť po vlastních zkušenostech si se zahraničními hosty personál naprosto rozuměl a nebyl 

zde jakýkoliv problém. Kuchyně je chutná a kvalitní 

Nyní v hotelu nevidím sebemenší problém a ani negativní vlastnost. Snad jen to, že 

hotel se nenachází v centru města. Ovšem není tak daleko, aby bylo nutné použít dopravní 

prostředek. 

Silná stránka hotelu je příjemné a klidné prostředí, milý personál a možnosti nabídky 

exkluzivního pokoje s vířivou vanou Slabá stránka je poloha hotelu. 

Celková úroveň hotelu: Výborná. 

 

Obr. 5. 20 Hotel Koníček *** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.mesto-uh.cz/Articles/2698-2-Hotel+Konicek.aspx 

 

Obr. 5. 21 Hotel Koníček*** - interiér 

 

Zdroj: http://uherske-hradiste.b-ceska-republika.cz/hotel/hotel-konicek/ 

 

Hotel U Hejtmana Šarovce **** 

Adresa / kontakt: 

Dvořákova 595 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 572 416 511 

http://www.hotelsarovec.cz/ 

http://www.mesto-uh.cz/Articles/2698-2-Hotel+Konicek.aspx
http://uherske-hradiste.b-ceska-republika.cz/hotel/hotel-konicek/
http://www.hotelsarovec.cz/
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Tento čtyřhvězdičkový hotel se nachází na okraji centra u hlavní cesty. Je rozčleněn na 

ubytovací a stravovací část, která v letních měsíc disponuje zahradním posezením v atriu 

budovy. Celý hotel je v irském stylu. 

Hotel disponuje šestnácti pokoji, z nichž čtrnáct je dvoulůžkových, čtyři typu twin  

a deset klasických dvoulůžek a dva pokoje jsou jednolůžkové. Jeden pokoj je speciálně 

upraven pro handicapované. Celková kapacita hotelu je 30 lůžek. Do všech pokojů je možné 

zapůjčení postýlky, která je zdarma a pouze do jednoho pokoje je možnost přistýlky.  

Pokoje jsou nekuřácké. Na každém pokoji se nachází minibar, připojení Wifi  

a televizor. Jako jeden z mála hotelů nenabízí službu praní a žehlení. Parkování před hotelem 

je zcela zdarma, pokud by si host přál mít automobil na chráněném parkovišti, tak se 

nacházejí ještě tři parkovací místa ve dvoře hotelu, ovšem tyto parkovací místa jsou již 

zpoplatněna částkou 100 Kč/noc. V ubytovacím zařízení je možnost si také ubytovat 

domácího mazlíčka, ale poplatek za něj činí 400 Kč a to jednorázově. 

Převažuje zde především zahraniční klientela a to zejména Německá a Anglická.  

 

Tab. 5.12 Ceny ubytování Hotelu U Hejtmana Šarovce **** (ceny jsou včetně 

snídaně) 

Jednolůžkový pokoj 870 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 
Obsazený 1 osobou 870 Kč 

Obsazený 2 osobami 1250 Kč 

Dvoulůžkový pokoj De - lux 
Obsazený 1 osobou 1500 Kč 

Obsazený 2 osobami  1850 Kč 

Přistýlka 600 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Tento hotel, jako jediný, neposkytuje žádné slevy a to ani stálým klientům. 

Manažerka hotelu za přednosti považuje jedinečný a originální irský styl, který se 

v širokém okolí nikde nenachází. Také vyzdvihuje restauraci, která má v celém městě největší 

nabídku čepovaných piv. 

Do budoucna hodlají snížit cenu za první strávenou noc v hotelu. 
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Tab. 5.13 Porovnání kritérií U Hejtmana Šarovce **** (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 2 3 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část 2 2 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na hotel: 

S kvalitou ubytovacího zařízení bych zcela nesouhlasila s paní manažerkou, neboť si 

myslím, že opravdu velký problém vzniká hlučností z hlavní silnice, kterou jsem velmi 

intenzivně slyšela i při návštěvě jedno z pokojů otečených na hlavní cestu. Hotelová kuchyně 

je v poměru cena kvalita neadekvátní, jelikož cena je zde velmi vysoká a kvalita je běžná Dále 

počet hvězdiček, které hotel uvádí, neodpovídá jeho nabídce služeb. Vstřícnost a ochotu 

personálu hodnotíme obě stejně, neboť by bylo vhodné zvýšit a zlepšit komunikaci se 

zákazníkem. Hotel je velmi čistý a noblesní, ovšem pokoje díky tmavému nábytku a tmavým 

kobercům působí smutným dojmem. Ovšem ráda bych podotkla, že ceny za ubytování, jsou 

velmi nízké. 

Silná stránka hotelu je jeho irský styl, naopak slabá stránka je hlučnost v pokojích 

z hlavní silnice. 

Celkový úroveň hotelu: Dobrá. 

 

Obr. 5. 22 Hotel U hejtmana Šarovce **** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.imenicka.cz/79-u-hejtmana-sarovce.html 

 

 

http://www.imenicka.cz/79-u-hejtmana-sarovce.html
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Obr. 5. 23 Hotel U hejtmana Šarovce **** - interiér 

 

Zdroj: http://www.hotelsarovec.cz/cz/fotogalerie/fotogalerie-pokoje.html 

 

Hotel Mlýnská *** 

Adresa / kontakt: 

Ul. Mlýnská 1295 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 572 503 185 

http://www.hotelmlynska.cz 

 

Tento nejnovější hotel fungující od roku 2010 v centru města spadá do oficiální 

jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. Hotel má vlastní restaurační zařízení, které je 

samoobslužné a její provozní doba je do čtyř hodin do odpoledne. Po té je uzavřena a večere 

se zde nepodávají. Výjimkou jsou letní dny, kdy na hotelové zahrádce probíhá grilování, které 

se koná od šesté hodiny podvečerní do deváté hodiny večer. Snídaně jsou klasickou formou 

švédských stolů, ovšem na rozdíl od ostatních ubytovacích zařízení, jsou snídaně přístupné  

i veřejnosti, za poplatek. 

Hotel má dvacet čtyři pokojů, z nichž pouze jeden je jednolůžkový, sedmnáct je 

dvoulůžkových, pět je třílůžkových a jeden čtyřlůžkový, který má dvě oddělené ložnice. Jeden 

pokoj je speciálně upraven pro handicapované a další je tzv. svatební apartmá, které je 

vybaveno obrovskou vanou pro dva. Celková kapacita hotelu je 66 lůžek. Všechny pokoje 

mají možnost přidání přistýlky, anebo dětské postýlky. Každý pokoj je vybaven klimatizací, 

Wifi připojením, televizorem, trezorem a minibarem.  

Hotel nabízí doplňkové služby, jako jsou praní a žehlení, dále masáže na objednání, je 

také možnost zajištění projížďky na koních, let balónem a spousty dalšího. Ovšem nechybí 

ani zajištění cateringových služeb, které jsou na vysoké profesionální úrovni. Parkování, které 

http://www.hotelsarovec.cz/cz/fotogalerie/fotogalerie-pokoje.html
http://www.hotelmlynska.cz/
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se nachází v podzemní části hotelu, je hostům poskytováno za poplatek, který činí 200 

Kč/noc. 

Klient si zde také může ubytovat svého domácího mazlíčka, ať už se jedná o většího či 

menšího tvora, tak poplatek za něj činí 200 Kč/noc. 

V hotelu převažuje především mužská obchodní klientela. V období městských 

událostí a akcí, zde převažují turisté a rodiny s dětmi. 

 

Tab. 5.14 Ceny ubytování Hotelu Mlýnská *** (ceny jsou včetně snídaně) 

Jednolůžkový pokoj STANDARD 999 Kč 

Dvoulůžkový pokoj STANDARD 
Obsazený 1 osobou 1050 Kč 

Obsazený 2 osobami 1500 Kč 

Dvoulůžkový pokoj KOMFORT 
Obsazený 1 osobou 1250 Kč 

Obsazený 2 osobami 1700 Kč 

Pokoj třílůžkový KOMFORT 2200 Kč 

Pokoj čtyřlůžkový KOMFORT 2800 Kč 

Přistýlka 600 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Hotel poskytuje slevy stálým hostům a velkým skupinám. Sleva činí maximálně 10 % 

z částky. 

Vedoucí recepce považuje za největší přednost polohu hotelu, která se nachází 

v centru města, dále že se jedná o nový nevybydlený hotel a především, že hotel nabízí 

jedinečnou terasu na střeše hotelu, která poskytuje výhled na celé okolí. Také v nejvyšším 

patře hotelu se nachází zimní zahrada, která může sloužit jako konferenční místnost, anebo 

jen místo vhodné k večernímu odpočinku se sklenkou dobrého vína. 

V budoucnu majitelé hotelu plánují vybudování sauny a vířivého bazénku na střeše 

hotelu. Také chtějí a plánují zpracování nejrůznějších pobytových balíčků. Např. valentýnský, 

velikonoční, silvestrovský balíček. 
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Tab. 5.15 Porovnání kritérií Hotelu Mlýnská *** (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 1 1 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Zápach z kuchyně v ubytovací části 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 
Stravovací část 1 1 

Ubytovací část 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na hotel: 

Z vlastní zkušenosti a mohu říci, že na hotelu jsem neshledala žádné nedostatky a plně 

souhlasím s tvrzeními paní vedoucí recepce. Personál byl ke mně příjemný a milý  

a především usměvavý. V hotelu mě zaujal výtah, který funguje pouze na kartu, tudíž se do 

pokojových pater nedostane nikdo, mimo hotelové hosty. Což dle mého názoru je velmi dobře 

vymyšlené, jelikož hotel má stejný vchod jak do ubytovací části, tak do stravovací části, kde 

má přístup i veřejnost. Dále mě velmi zaujal nový interiér pokojů, který je velmi decentní  

a vkusný. Pokoj tak působí velmi klidným dojmem. Kvalita ubytovacího zařízení nemá 

sebemenší chybu.  

Také se mi velmi líbila zimní zahrada vybavená elektrotechnikou, která může 

posloužit také pro menší konference. Ze zemní zahrady vedou dveře na terasu hotelu, která 

má opravdu bezchybný výhled na celé město. Byla jsem velmi mile překvapená, jak tento 

hotel je vybaven a co vše může nabídnout. 

Za silnou stránku hotelu považuji členství v asociaci Hotelstars Union, velmi vstřícný 

a ochotný personál, polohu hotelu, moderní a stylové vybavení pokojů, zimní zahradu a 

možnosti využití střešní hotelové terasy. Naopak jako negativum bych zmínila restauraci, 

která je v době obědu samoobslužná a ve večerních hodinách je uzavřená. 

Celková úroveň hotelu: Výborná. 
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 Obr. 5. 24 Hotel Mlýnská *** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.hotelsinfo.cz/ubytovani/uherske-hradiste/hotel-mlynska 

 

Obr. 5. 25 Hotel Mlýnská *** - interiér 

 

Zdroj: http://www.hotelmlynska.cz/fotogalerie/ubytovani/pokoje 

 

5.2.2 Penziony 

Penzion a ubytování Pod Kopcem *** 

Adresa / kontakt: 

1. Máje 236 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 777 146 600 

http://www.uh-ubytovani.cz 

 

Ubytovací zařízení je členem AHR ČR a to od roku 2013. Penzion má pět pokojů, 

z nichž jeden je dvoulůžkový, tři třílůžkové a jeden čtyřlůžkový a jedno apartmá pro pět osob, 

které má vlastní sociální zařízení a vlastní kuchyňku. Celková kapacita penzionu je 22 lůžek. 

Ostatní pokoje mají také vlastní sociální zařízení a pokoje se dělí o dvě společné kuchyňky, 

které jsou plně vybaveny. Do pokojů je možnost dodání přistýlky, anebo dětské postýlky, 

která je zdarma. 

Na pokojích se nachází kabelová televize, Wifi připojení, lůžkoviny a ručníky. 

K zapůjčení je zdarma fén, žehlička a žehlicí prkno. Další službu, kterou majitelé penzionu 

http://www.hotelsinfo.cz/ubytovani/uherske-hradiste/hotel-mlynska
http://www.hotelmlynska.cz/fotogalerie/ubytovani/pokoje
http://www.uh-ubytovani.cz/
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nabízí, je přeprava, která je zpoplatněna částkou 20 Kč/km do 10 km a 15 Kč/km nad 10 km. 

Parkování u penzionu je zdarma. 

V penzionu je možné objednat si snídani za příplatek 80 Kč. Nabídka čaje a kávy je 

bez omezení a zdarma. Parkování je možné před penzionem, kde se nacházejí dvě parkovací 

místa, která jsou zdarma.  

V penzionu je také možné si ubytovat domácího mazlíčka, jehož poplatek činí 50 

Kč/noc. Také handicapovaní mohou využít toto ubytovací zařízení, neboť má bezbariérový 

přístup. 

Klientela, která navštěvuje tento penzion je převážně střední třída, jak mi sdělila paní 

majitelka. Tím myslela turisty a obchodní zástupce. Ceny za ubytování se nacházejí 

v následující tabulce. 

  

Tab. 5.16 Ceny ubytování za noc v Penzionu a ubytování Pod Kopcem *** 

 1. 10. – 15. 6. 15. 6. – 1. 10. 

 Cena pokoje Cena apartmá Cena pokoje Cena apartmá 

Obsazený 1 osobou 480 Kč 600 Kč 550 Kč 650 Kč 

Obsazený 2 osobami 750 Kč 850 Kč 850 Kč 950 Kč 

Obsazený 3 osobami 950 Kč 1050 Kč 1050 Kč 1150 Kč 

Obsazený 4 osobami 1200 Kč 1300 Kč 1300 Kč 1400 Kč 

Obsazený 5 osobami X 1450 Kč X 1550 Kč 

Obsazený 6 osobami X 1600 Kč X 1650 Kč 

Přistýlka 200 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Paní majitelka mi sdělila, že poskytují slevy a to stálým klientů a také hostům, kteří se 

chtějí ubytovat na více nocí. Tato sleva může činit od 5 do 20 % z částky. Také poskytují 

slevy na děti. Dítě do tří let je zcela zdarma a dítě do osmi let má slevu 20 % z částky 

k úhradě. 

Za největší přednost jejího penzionu oproti ostatním ve městě považuje členství 

v asociaci, dále polohu, neboť se nachází v těsné blízkosti zimního stadionu, aquaparku  

a vinných sklípků. Také, že penzion má možnost soukromé terasy s posezením a grilem. 

V budoucnu by chtěli především zvýšit především obsazenost v zimních měsících. 
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Tab. 5. 17 Porovnání kritérií Penzionu a ubytování Pod Kopcem *** (1-5, 1- nejlepší, 

5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 1 2 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na penzion: 

S názory paní majitelky téměř souhlasím, neboť penzion je nově zřízený a pečlivě se  

o něj starají majitelé. Do pokojů jsem nahlédnout nemohla, neboť měli plně obsazeno. Tak mi 

paní majitelka ukázala aspoň kuchyňku a venkovní terasu, která se mi zdála plně dostačující. 

Jako negativum bych zmínila, že se penzion nachází dále od města, asi deset minut chůzí  

a nelíbili se mi zastaralé televizory a dále malý počet parkovacích míst, celkem pouze dvě. 

Vybavení není nijak luxusní, ale je vidět, že je čisté a udržované. Prostředí navodí příjemné  

a domácí prostředí. Jinak jsem neshledala žádné nedostatky.  

Silná stránka penzionu je jeho členství v asociaci AHR ČR, naopak slabou stránku 

vidím v poloze, která je dále od města. 

Celková úroveň penzionu: Chvalitebná. 

 

Obr. 5. 26 Penzion a ubytovaní Pod Kopcem *** - exteriér 

 

Zdroj: http://www.uh-ubytovani.cz/fotogalerie-ubytovani/ 

 

Obr. 5. 27 Penzion a ubytování Pod Kopcem *** - interiér 

 

Zdroj: http://www.uh-ubytovani.cz/fotogalerie-ubytovani/ 

http://www.uh-ubytovani.cz/fotogalerie-ubytovani/
http://www.uh-ubytovani.cz/fotogalerie-ubytovani/
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Penzion Na Dlouhé 

Adresa / kontakt: 

Dlouhá 261 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 777 764 699 

http://www.penzion-nadlouhe.cz/ 

 

Tento penzion je nejnovější ve městě a je v provozu teprve od června. Nachází se 

v centru města. Penzion nabízí pět pokojů, z nichž tři pokoje jsou pro dvě osoby, jeden pokoj 

pro tři až pět osob a jeden typů rodinného pokoje pro čtyři až šest osob. V pokojích pro více 

osob je možnost přistýlky. Také je možné zapůjčení dětské postýlky, která je zdarma. Celková 

kapacita je 15 lůžek. 

Všechny pokoje jsou plně vybaveny lůžkovinami a ručníky, vlastním sociálním 

zařízením, Wifi připojením, televizorem a mini ledničkou. Pokoje mají společnou kuchyňku 

až na rodinný, který má svůj vlastní kuchyňský kout. Klimatizace se nachází na třech 

pokojích, které jsou v podkroví. 

Penzion je schopen poskytnout snídani, ale to pouze od čtyř osob výše. Cena této 

snídaně je 50 Kč. Také je schopen zajistit polopenzi za cenu 190 Kč a plnou penzi za 190 Kč. 

Stravování zajišťuje Restaurace Ve Starém obchodě, která je vzdálena od penzionu asi 20 m. 

Parkování automobilů je možné ve dvoře penzionu, které je zdarma. Ubytování 

domácích mazlíčků v tomto penzionu není možné. Také handicapovaní lidé by se tady 

ubytovat nemohli, neboť penzion nemá bezbariérový přístup. 

Klientela, která zde zatím převažuje, je tvořena především turisty. 

Ceny za ubytování se liší typem pokoje a jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 5. 18 Ceny za ubytování na noc v Penzionu na Dlouhé 

 Pokoj typ 1 Pokoj typ 2  Pokoj typ 3 Pokoj typ 4 Rodinný pokoj 

Obsazený 1 os. 490 Kč 590 Kč 590 Kč 690 Kč 790 Kč 

Obsazený 2 os. 790 Kč 890 Kč 890 Kč 990 Kč 1190 Kč 

Obsazený 3 os. X X X 1290 Kč 1490 Kč 

Obsazený 4 os. X X X 1590 Kč 1790 Kč 

Obsazený 5 os. X X X 1590 Kč 2390 Kč 

Obsazený 6 os. X X X 1590 Kč 2390 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

http://www.penzion-nadlouhe.cz/
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Slevy, které penzion poskytuje, můžeme vyčíst z výše uvedené tabulky, neboť 

v pokojích pro více osob se cena za jednu osobu neustále snižuje a je možné se dostat až na 

částku, například v rodinném pokoji, 399 Kč. O slevách na ubytování nad tři dny se jedná. 

Za svou největší přednost penzionu majitel považuje polohu, že se nachází v centru 

města, dále dostupnost z vlakového nádrží, které se nachází asi dvě minuty chůzí od penzionu 

a hlavně, že se jedná o nový a nevybydlený penzion. 

Do budoucna majitel nemá zatím žádné plány. 

 

Tab. 5. 19 Porovnání kritérií Penzionu Na Dlouhé (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 1 1 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na penzion: 

Z výše uvedenými kritérii zcela souhlasím, neboť kvalita je na velmi vysoké úrovni, 

taktéž je to s čistotou ubytovacího zařízení. Pán z recepce, který mi ukazoval pokoje, byl 

velmi milý a vstřícný, takže ani tady nemám sebemenší výtku. I poloha penzionu je naprosto 

výborná.  

Nicméně jen bych chtěla podotknout, že penzion nemá bezbariérový přístup, což si 

myslím, že je škoda, neboť se jedná o nově vybudovaný penzion a také nemožnost ubytovat si 

domácího mazlíčka. 

Silná stránka penzionu je jeho poloha, slabá stránka je absence bezbariérového 

přístupu. 

Celková úroveň penzionu: Výborná 

 

Obr. 5. 28 Penzion Na Dlouhé – exteriér 

  

Zdroj: http://www.penzion-nadlouhe.cz/ 

http://www.penzion-nadlouhe.cz/
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Obr. 5. 29 Penzion Na Dlouhé – interiér 

 

Zdroj: http://www.penzion-nadlouhe.cz/ 

 

Penzion Modrá růže 

Adresa / kontakt: 

Žerotínova 225 

686 01, Uh. Hradiště  

Tel.: +420 731 467 742 

http://www.modraruze.cz/ 

 

Tento penzion se nachází v centru města. Nabízí pět pokojů, z nichž tři jsou 

dvoulůžkové s možností přistýlky a dva čtyřlůžkové, které prošly nedávnou rekonstrukcí. 

Každý pokoj má vlastní lůžkoviny a ručníky, vlastní sociální zařízení, televizor a Wifi 

připojení a možnost využívání společné kuchyňky. Kapacita penzionu je 20 lůžek. Dva nově 

zrekonstruované pokoje mají na víc vlastní kuchyňský kout. Do každého pokoje je možnost 

přidat postýlku pro děti a to bez příplatku. Do dvoulůžkových pokojů je možnost připlacení 

přistýlky za cenu 100 Kč. Penzion nemá bezbariérový vstup. Zařízení dovoluje ubytovat si 

domácího mazlíčka a to dokonce bez jakéhokoliv příplatku. Parkoviště se nachází vedle 

penzionu a je zdarma. 

Klientela, která navštěvuje tento penzion, je především složena z turistů a občasných 

obchodních zástupců. 

Ceny ubytování za noc jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 5. 20 Ceny ubytování za noc v Penzionu Modrá růže 

 Pokoj 1 Pokoj 2 Pokoj 3 Pokoj 4 Pokoj 5 

Obsazený 1 os. 480 Kč 480 Kč 480 Kč 480 Kč 450 Kč 

Obsazený 2 os. 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 700 Kč 

Obsazený 3 os. 950 Kč 950 Kč 850 Kč 850 Kč 800 Kč 

Obsazený 4 os. 1200 Kč 1200 Kč X X X 

Zdroj: Vlastní 

http://www.penzion-nadlouhe.cz/
http://www.modraruze.cz/
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Penzion poskytuje slevy na delší pobyty a to od třech nocí a výš je sleva 15 %. Děti do 

tří let jsou zcela zdarma.  

Majitelka penzionu za největší přednost penzionu považuje jeho polohu, která se 

nachází v centru města a dostupnost z vlakového a autobusového nádraží.  

Do budoucna předpokládá, že dojde ke zrenovování zbylých pokojů. 

 

Tab. 5. 21 Porovnání kritérií Penzionu Modrá růže (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 2 3 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na penzion: 

S kvalitou ubytovacího zařízení nemohu zcela souhlasit s paní majitelkou, neboť  

u starších pokojů je vidět jejich opotřebení a zastaralé vybavení. Na víc koupelny i u nově 

zrekonstruovaných pokojů zůstaly stejné jako u předešlých pokojů, tudíž u sprchového koutu 

je jsou vidět známky používání. Nové pokoje jsou velmi hezky a moderně vybaveny. Penzion 

je čistý.  

Silná stránka penzionu je jeho poloha, naopak za jeho slabší stránku považuji 

nezrekonstruované pokoje a koupelny. 

Celková úroveň penzionu: dobrá. 

 

Obr. 5. 30 Penzion Modrá růže – exteriér 

 

Zdroj: http://www.modraruze.cz/ 

 

http://www.modraruze.cz/
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Obr. 5.31 Penzion Modrá růže – interiér 

 

Zdroj: http://www.modraruze.cz/fotogalerie/?album=1&gallery=8 

 

Penzion Na Stavidle 

Adresa / kontakt 

Na Stavidle 453 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 773 064 064 

http://www.nastavidle.cz/ 

 

Penzion disponuje osmnácti dvoulůžkovými pokoji, z nichž pět mají možnosti dvou 

přistýlek. Celková kapacita je 44 lůžek. V penzionu je možné si bezplatně zapůjčit dětskou 

postýlku. Pokoje jsou plně vybavené, s vlastním sociálním zařízením, vlastním televizorem, 

Wifi připojením, ledničkou, lůžkovinami a ručníky. Na každém patře se nachází společná 

kuchyňka. 

Penzion nabízí snídaně pro skupiny a to od deseti lidí, cena za snídani je 70 Kč. 

Možnost zaparkování vozidel je před penzionem a to bezplatně. V penzionu převažuje 

turistická klientela z České republiky a není možné si zde ubytovat domácího mazlíčka. 

Příklad cen za ubytování na noc jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 5. 22 Ceny ubytování na noc v Penzionu Na Stavidle 

 Pokoj 11 Pokoj 12  Pokoj 34 

Obsazený 1 os. X 400 Kč X 

Obsazený 2 os. 760 Kč 650 Kč 1000 Kč 

Obsazený 3 os. 870 Kč X 1200 Kč 

Obsazený 4 os. 960 Kč X 1300 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

V případě delšího ubytování dvě a více nocí penzion poskytuje nižší ceny. 

http://www.modraruze.cz/fotogalerie/?album=1&gallery=8
http://www.nastavidle.cz/
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Za přednost penzionu majitelka považuje velkou kapacitu, která činí 44 lůžek a polohu 

penzionu v centru města. 

Do budoucna neplánuje žádné změny. 

 

Tab. 5. 23 Porovnání kritérií Penzionu Na Stavidle (1-5, 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 Hodnotitel Vlastní úsudek 

Kvalita ubytovacího zařízení 1 1 

Čistota ubytovacího zařízení 1 1 

Vstřícnost a ochota personálu 1 1 

Zdroj: Vlastní 

 

Vlastní pohled na penzion: 

Penzion hodnotím velmi kladně, neboť jsem neshledala žádné nedostatky. Kvalita 

ubytovacího zařízení je na vysoké úrovni. Vybavení pokojů je nové a nezničené. Koupelna je 

prostorná a čistá. Personál je velmi ochotný a milý, nebyl sebemenší problém s ukázáním 

pokoje. 

Za silnou stránku penzionu považuji jeho polohu a vybavení pokojů, nýbrž slabou 

stránkou je blízkost vlakového nádraží, které svou hlučností musí bezpodmínečně rušit hosty. 

Celková úroveň penzionu: výborná. 

 

Obr. 5. 32 Penzion Na Stavidle – exteriér 

 

Zdroj: http://penzion-na-stavidle.hotel.cz/ 

 

 

 

http://penzion-na-stavidle.hotel.cz/
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Obr. 5. 33 Penzion Na Stavidle – interiér  

 

Zdroj: http://www.nastavidle.cz/ubytovani/pokoj-32.php 

 

Penzion Janett  

Adresa / kontakt: 

Šromova ulice 146  

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 608 729 509 

www.ubytovani-uh.cz 

 

V penzionu mi žádná kompetentní osoba neodpověděla na mé otázky, ani po několika 

voláních a zaslání mailu s jednotlivými otázkami mi nebylo doposud odpovězeno, taktéž to 

bylo s penzionem Manett.  

Penzion nabízí pět jednolůžkových pokojů s možnosti přistýlky, tři dvoulůžkové 

s možností přistýlky a osm třílůžkových pokojů. Celková kapacita penzionu je 50 lůžek.  

Pokoj je vybaven televizorem a Wifi připojením. Parkování je uzamčené  

a zpoplatněné 100 Kč za noc. Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Jednotlivé pokoje mají společné sociální zařízení. Je možné využít společné kuchyňky. 

V penzionu je možné ubytovat také psa nebo kočku a poplatek za něj činí 100 Kč. Dítě do 

šesti let je zdarma. 

 

Tab. 5. 24 Ceny ubytování za noc v Penzionu Janett  

Jednolůžkový pokoj 350 Kč 

Dvoulůžkový pokoj Od 590 Kč 

Třílůžkový pokoj 790 Kč 

Přistýlka 300 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

 

http://www.nastavidle.cz/ubytovani/pokoj-32.php
http://www.ubytovani-uh.cz/
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Vlastní pohled na penzion: 

Penzion má výhodnou polohu a nachází se přímo na prvním náměstí a také má 

příznivé ceny. Ovšem jako obrovský nedostatek bych zmínila společné sociální zařízení, což 

dle mého názoru pro kategorii penzion není vhodné, neboť penzion by měl mít srovnatelné 

služby s hotelem, výjimkami jsou stravovací a doplňkové služby. Myslím si, že tento penzion 

by se měl řadit do kategorie ubytovna. Personální přístup se mi taktéž nelíbil, vzhledem 

k tomu, že nebyli ochotni, mi zodpovědět několik málo otázek.  

Za silnou stránku penzionu považuji polohu, naopak jako slabou stránku a velké 

negativum vidím v neochotě komunikovat s potenciální klientelou a absence vlastního 

sociálního zařízení na pokojích. 

Celková úroveň penzionu: Nedostačující. 

 

Obr. 5. 34 Penzion Janett – exteriér 

 

Zdroj: http://www.ubytovani-uh.cz/index.php?p=3 

 

Obr. 5. 35 Penzion Janett – interiér 

 

Zdroj: http://www.ubytovani-uh.cz/index.php?p=3 

 

Penzion Manett 

Adresa / kontakt: 

Dvořákova 1210 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 608 729 509 

www.ubytovani-uh.cz 

http://www.ubytovani-uh.cz/index.php?p=3
http://www.ubytovani-uh.cz/index.php?p=3
http://www.ubytovani-uh.cz/
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Penzion se nachází v centru města a k nabídce má pět jednolůžkových pokojů, z nichž 

mají tři pokoje možnosti přistýlky, deset pokojů dvoulůžkových, z nichž čtyři si mohou 

dovolit přistýlky a deset apartmánů, z nichž šest má vlastní malou kuchyňku. Celková 

kapacita je 80 lůžek. Ostatní pokoje mají společnou kuchyň a společné sociální zařízení. 

Pouze pár pokojů má vlastní sprchu. 

Na každém pokoji se nachází mini lednička,  Wifi připojení, televizor a fén. Parkování 

je chráněné a za poplatek 100 Kč. Dítě do šesti let bez nároku na lůžko je zdarma. V penzionu 

je možné ubytovat domácího mazlíčka za poplatek 100 Kč. 

Ceny ubytování za noc jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 5. 25 Ceny ubytování za noc Penzionu Manett 

Jednolůžkový pokoj Od 350 Kč 

Dvoulůžkový pokoj Od 590 Kč 

Třílůžkový pokoj Od 790 Kč 

Přistýlka 300 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

Vlastní pohled na penzion: 

Podle dostupných informací, které jsem si vyhledala, se mi penzion jeví jako předešlý 

a to jako ubytovna. Jediné co bych opět ocenila, je poloha penzionu, jež se nachází v centru. 

Z recenzí, které jsem si vyhledala, na penzion nejsou kladné ohlasy. Hosté stěžují na děravé 

ložní povlečení a prostěradla, dále na hluk z vedlejších pokojů a také nepřítomnost personálu 

a nedostatek informovanosti o možnosti parkování. Opět bych ráda upozornila, že dle mého 

názoru, název penzion užívá ubytovací zařízení neoprávněně, což je zřejmé z definice pro 

kategorii penzion, která hovoří o penzionu jako o ubytovacím zařízení, které musí mít 

ubytovací služby srovnatelné s hotelem. 

Silná stránka je poloha penzionu a slabá neochota komunikovat s potencionálním 

zákazníkem a absence sociálního zařízení na pokojích. 

Celková úroveň penzionu: nedostatečná. 

Obr. 5. 36 Penzion Manett – interiér 

 

Zdroj: http://www.ubytovani-uh.cz/index.php?p=3  

http://www.ubytovani-uh.cz/index.php?p=3
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6 Shrnutí výsledků 

Výsledky jsou zobrazeny v následujících tabulkách. Jsou to výsledky, jež jsem docílila 

díky poznání jednotlivých ubytovacích zařízení a také pomocí řízených rozhovorů. Musím 

podotknout, že jednotlivé úrovně ubytovacích zařízení jsou pouze mé vlastní názory a 

poznatky.  

6.1 Porovnání hotelů 

Hotely porovnám na základě výše uvedených poznatků, kterých jsem docílila 

v analýze ubytovacích zařízení. 

6.1.1 Porovnání hotelu podle jejich úrovně 

Výše jsem ke každému hotelu dle vlastního uvážení uvedla celkovou úroveň hotelu, 

kterou jsme oznámkovala stupnicí jako ve škole. Hotely uvedené od nejlepší úrovně 

k nejhorší jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 6. 1 Seřazení hotelů od nejlepší úrovně po nejhorší 

Název hotelu 

1. Hotel Koníček *** 

2. Hotel Mlýnská *** 

3.  Hotel Slunce **** 

4. Best Western hotel Grand *** 

5. Hotel Maxi *** 

6. Hotel U Hejtmana Šarovce ****  

7. Hotel Morava *** 

Zdroj: vlastní 

 

1. Na první příčku se mi jeví jako vhodný kandidát Hotel Koníček, neboť zde nevidím 

nedostatek, pouze snad jen to, že není členem asociace a tudíž přichází o potencionální 

zahraniční klientelu. Ba naopak hotel má obrovskou přednost oproti ostatním a to, že nabízí 

krásné svatební apartmá s vířivou vanou. 

2. Na druhou příčku jsem zařadila Hotel Mlýnská, který je velmi srovnatelný 

s hotelem Koníček. Nýbrž jako menší nedostatek jsem shledala restauraci, která není 

ve stálém provozu, ale nevidím to jako velký problém, neboť stravování je v dosahu minutu 

chůzí od hotelu.  
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3. Na třetím místě je Hotel Slunce, který je velmi luxusní, ale jako velký nedostatek 

vidím v chování personálu v restaurační části, což dle mého názoru, si tak luxusní hotel, jako 

je Slunce nemůže dovolit. 

4. Best Western Hotel Grand obsadil čtvrtou pozici, neboť jako velký nedostatek 

hotelu vidím občasný hluk, který je způsoben vedlejším barem a také ne příliš moderním 

interiérem. 

5. Hotel Maxi obsadil pátou pozici, neboť ubytovací část hotelu je volně přístupná 

veřejnosti. 

6. Tuto pozici obsadil Hotel U Hejtmana Šarovce, který je dle mého názoru 

srovnatelný s pátou příčkou, ale velkým problémem je každonoční hluk z hlavní silnice. Což 

vede k odrazování případných hostů. 

7. Sedmou a poslední příčku obsadil Hotel Morava, který absolutně nesplňuje 

podmínky hotelu a nemá ani vlastní stravovací zařízení. Tento hotel je nedostačující. 

Jak sami můžete vidět, počet hvězdiček, kterými jsou klasifikovány jednotlivé hotely, 

neodpovídají skutečnosti.  

6.1.2 Porovnání hotelů na základě jejich ceny za ubytování 

Hotely jsou řazeny od nejvyšší ceny za noc po nejlevnější cenu za noc. Pro následující 

srovnání jsem vybrala dvoulůžkový pokoj, který je obsazen dvěma osobami. 

 

Tab. 6. 2 Seřazení hotelů od nejvyšší ceny za noc 

Název hotelu Cena za dvoulůžkový pokoj za noc 

Hotel Slunce **** 2 850 Kč 

Hotel Mlýnská *** 1 500 Kč 

Hotel Grand *** 1 425 Kč 

Hotel Maxi *** 1 390 Kč 

Hotel u Hejtmana Šarovce **** 1 250 Kč 

Hotel Koníček *** 1 170 Kč 

Hotel Morava *** 790 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

Z výše uvedené tabulky vidíme velkou cenovou rozmanitost a je zřejmé, že nutně 

nejvyšší cena nezaručuje nejvyšší kvalitu. Rozdíl mezi nejvyšší cenou a nejnižší činí 2 060 

Kč. Ovšem Hotel Morava je pro cenové srovnání neadekvátní. Proto ráda poukážu na rozdíl 

mezi cenou Hotelu Slunce a Hotelu Koníček, která je 1 680 Kč a služby, které oba dva hotely 
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nabízejí, jsou zcela srovnatelné. Dle mého názoru Hotel Koníček je na tom lépe, co se týče 

ochoty personálu a také kvality stravovacího zařízení.  

 

6.2 Porovnání penzionů 

Penziony mezi sebou porovnávám na základě výsledků, kterých jsem docílila 

v analýze ubytovacích zařízení.  

6.2.1 Porovnání penzionů podle jejich úrovně 

Ke každému penzionu jsem dle mého uvážení výše v textu uvedla jeho úroveň, která 

je hodnocena stupnicí jako ve škole a podle ní jsem následně seřadila penziony od nejlepší 

úrovně po nejhorší. 

 

Tab. 6.3 Seřazení penzionů od nejlepší úrovně po nejhorší 

Název hotelu 

1. Penzion Na Dlouhé 

2. Penzion Na Stavidle 

3. Penzion a ubytování Pod Kopcem  

4. Penzion Modrá růže 

5. Penzion Janett 

6. Penzion Manett 

Zdroj: vlastní 

 

1. První příčku obsadil Penzion Na Dlouhé, neboť se mi jevil jako nejvhodnější 

kandidát a to především díky jeho nejnovějšímu vybavení a ochotou personálu a také 

možnosti si objednání snídaně, polopenze a plné penze. 

2. Penzion na Stavidle se nachází na druhém místě a to z důvodu hlučnosti 

z vlakového nádraží, které se nachází v jeho blízkosti. 

3. Na třetím místě je Penzion a ubytování Pod Kopcem a to díky své poloze, která je 

nejdál než všechny ostatní penzionu, k centru města, a také díky malému počtu parkovacích 

míst. 

4. Tuto pozici obsadil Penzion Modrá růže a to kvůli starému vybavení některých 

pokojů a opotřebení sprchových koutů. 
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5. Penzion Janett obsadil předposlední příčku, ale ráda bych podotkla, že  

s předchozími penziony je zcela nesrovnatelný. Jelikož se nejedná o penzion, ale dle mého 

názoru o ubytovnu.  

6. Penzion Manett je zcela srovnatelný s penzionem Janett, nemají sebemenší 

odchylku, pouze v poloze, avšak ani ta není nějak moc od sebe vzdálená. Bohužel i tento 

penzion se nemůže řadit do kategorie penzion, jelikož odpovídá úrovni ubytovna. 

6.2.2 Porovnání penzionů na základě jejich ceny za ubytování  

Penziony byly seřazeny dle jejich ceny za noc, kterou poskytují dvěma osobám do 

dvoulůžkového pokoje. 

 

Tab. 6. 4 Seřazení penzionů od nejnižší ceny za noc 

Penzion Janett 590 Kč 

Penzion Manett 590 Kč 

Penzion a ubytování Pod Kopce 750 Kč 

Penzion Modrá růže 750 Kč 

Penzion Na Stavidle 760 Kč 

Penzion Na Dlouhé 790 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

Jak můžeme výše vidět, rozdíl mezi nejlevnějším penzionem a nejdražším činí 200 Kč. 

Ovšem nutně musím podotknout, že nabízené sužby a komfort jsou zcela nesrovnatelné. 

S dalšími penziony, které se nacházejí na třetí příčce a níž, jsou ceny srovnatelné, ale 

nabízený komfort se dle mého názoru liší minimálně. 

6.3 SWOT analýza  

Tato metoda byla aplikována na ubytovací zařízení v Uherském Hradišti, které jsem 

analyzovala. Pokusila jsem se najít všechny silné stránky, slabé stránky, příležitost a také 

hrozby, které by mohly mít na stávající ubytovací zařízení negativní dopad. 
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Tab. 6.5 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- velká kapacita 

- pestrost a rozmanitost  

- velká návštěvnost města 

- vyšší úroveň ubytovacích zařízení 

- otevírání regionu zahraniční klientele 

- vysoké ceny za ubytování 

- absence členství v asociacích 

- cena neodpovídá kvalitě 

- špatná klasifikace a kategorizace 

- absence garážového parkovaní 

- poplatky za parkování 

- nekvalitní služby ve stravovacích zařízeních 

Příležitosti Hrozby 

- nová klientela 

- vznik nových akcí a událostí ve městě 

- členství v asociacích 

- propagace 

- pobytové balíčky 

- spříznění sportovních a kulturních atraktivit 

- parkování bez poplatku 

- ekonomická krize 

- snížení kvality služeb 

- zvyšování cen energií 

- poškození a opotřebení vybavení 

- nárůst cen ubytování 

Zdroj: vlastní 
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7 Závěr 

Ubytovací zařízení jako nedílná součást služeb cestovního ruchu má ve městě 

Uherského Hradiště své významné postavení. Myslím si, že jsou na odpovídající úrovni 

vybavenosti. Mají vhodnou polohu a materiální vybavenost je odpovídající potřebám klienta. 

Za ubytovacími službami do města Uherského Hradiště přicházejí klienti různých kategorií  

a vrstev. Od busisness klienty, obchodních zástupců, turistů až po projíždějící osoby, které si 

potřebují odpočinout. Také se klientela liší na tuzemskou a zahraniční. 

Dle mého názoru lůžková kapacita odpovídá návštěvníkům a také rozmanitost 

ubytovacích zařízení dokáže uspokojit jakéhokoliv návštěvníka. Ovšem ceny jsou 

nepřiměřené a celkem vysoké na tak malé město, jako je Uherské Hradiště v porovnání 

s ostatními městy a stejným typem ubytování. Tento aspekt může odrazovat potenciální 

návštěvníky a turisty. 

Bohužel se nepodařila zjistit obsazenost jednotlivých ubytovacích zařízení, protože 

provozovatelé, majitelé a manažeři nechtěli tyto informace poskytnout, neboť je považovali 

za dost interní. 

V praktické části práce mě zaujaly první hotely ve městě, neboť jsem z Uherského 

Hradiště a díky této práci jsme si rozšířila znalosti a poznatky z minulosti. Díky pročítání 

Zpravodajů jsem zjistila, že ve městě se nacházelo nespočetné množství kaváren a restaurací, 

což i dnes je pravidlem, ale ve srovnání s minulostí se jedná pouze o jednu třetinu veškerých 

provozoven. Práce se Zpravodaji a spolupráce se Slováckým muzeem byla velmi zábavná  

a naučná.  

Popisem současných ubytovacích zařízení a jejich navštívením jsem docílila vlastního 

názoru na jednotlivé provozovny, který jsem využila především ve vlastním pohledu na hotel 

nebo penzion, díky kterému jsem mohla učinit vlastní celkové hodnocení jednotlivého typu 

ubytovacího zařízení. Na čemž jsem stavěla jednotlivé úrovně zařízení a následné srovnání 

jednotlivých zařízení. 

Cílem práce bylo zhodnocení úrovně ubytovacích zařízení a tento cíl byl splněn. 

Celkovou úroveň hotelů a penzionů na území Uherského Hradiště je považována za dobrou. 
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Seznam zkratek 

AHR ČR – Asociace hotelů a restaurací České republiky 

atd. – a tak dále 

ČR – Česká republika 

DVD – digital video disc – digitální video disk 

HOTREC - Konfederace národních asociací hotelů, restaurací a kaváren 

Kč – Koruna česká 

SWOT – Strengths (silné stránky), Weaknesess (slabé stránky), Opportunitities (příležitosti), 

Threats (hrozby) 

Obr. - obrázek 

Tab.- tabulka 

TV – televizor 

tzv. – takzvaný 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace 

pro výchovu, vědu a kulturu  

UNIHOST – Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách 

UNWTO – Světová organizace cestovního ruchu 

WiFi - wireless fidelity – bezdrátové připojení 

WTO – Světová organizace cestovního ruchu 
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