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Úvod

Cestovní ruch je v poslední době velmi  dynamicky se rozvíjejícím společenským 

jevem. Ovlivňuje nás, a častokrát si to ani nepřipouštíme. Zasahuje do našich životů bez toho, 

abychom ho přímo vnímali, a nebo si to uvědomovali. 

Nejlépe se podle mě povedlo jev Cestovní ruch charakterizovat a vymezit v knize 

Jiřího Janouška, Rozhovory s Janem Werichem. Tento český velikán charakterizoval cestovní 

ruch následujícím způsobem: 

„Snaha poznat víc něž jen vlastní zahrádku se jmenuje zvídavost. Je to krásná lidská 

vlastnost. Všichni lidi ji nemají, ale všechny děti ji mají. Aby viděli jiné mravy, jiné zvyky, jiné 

kultury. A naučili se respektovat rozmanitost světa a lidí.“

Po přečtení tohoto citátu, mě napadla jedna z hlavních myšlenek cestovního ruchu. 

Podstatou cestovního ruchu není pouze cíl přemístit klienta z místa A na místo B. Naším 

požitkem není jen radost z cesty a pobytu, ale i síla poznání. Poznání nejen místa a cíle naší 

cesty, ale i lidí, které potkáme cestou a které najdeme na jejím konci. 

Česká republika má mnoho krásných míst, já jsem si ve své práci zvolil to, které mám 

celý život ve svém srdci, a to jsou Krkonoše. Mým cílem je analyzovat cestovní ruch v oblasti 

Krkonoš, zaměřit se na - pro mě blízké centrum Pec pod Sněžkou a v poslední části, na hotel 

Horizont. 

V první části své práce jsem se věnoval obecnému úvodu do problematiky cestovního 

ruchu. Dále jsem se zaměřil na analýzu a potenciál Krkonoš, a pak přímo na hotel Horizont. 

Část o hotelu Horizont jsem věnoval těm informacím a poznatkům, které by měl vědět 

manager tohoto hotelu, před nástupem do své funkce. S čím se bude potýkat, a které problémy 

ho čekají. Zároveň jsem se v závěru své práce pokusil navrhnout některá zlepšení, které by 

mohl manager v hotelu Horizont vykonat a přispět tím ke zlepšení nejen provozu, ale i 

spokojenosti klientů při návštěvě zmíněného rekreačního zařízení.
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1. Metoda zpracování a cíle práce

1.1. Cíle mé práce

Jako hlavní cíl své práce jsem si stanovil zpracování uceleného textu, který by sloužil 

jako příručka pro nově nastupujícího managera do hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, 

v turistické oblasti Krkonoše.

V první části je můj hlavní cíl seznámit čtenáře, s obecnými problematikami 

cestovního ruchu, a s tím spojenými pojmy. Tyto údaje jsou velmi důležité a jejich znalost je 

pro managera velkého hotelu nutná a nezbytná. Od těchto informací může vycházet dál a 

zapracovat se do problematiky daleko hlouběji. Pokud by se tato část podcenila, tak by 

potencionální čtenář mohl velmi riskovat při další práci, že staví své rozhodnutí na milných 

základech.

Další, druhá část mé práce, seznamuje čtenáře s Krkonošemi a celou oblastí jako 

celkem. A to hlavně s nejčastějšími cíli turistů a v neposlední řadě také s konkurencí. 

Konkurence a její riziko je v cestovním ruchu veliké a nesmíme podcenit žádné z takových 

rizik.

V další časti se věnuji popisu hotelu Horizont, jeho historii a současným majitelům. 

Hlavní důraz ale kladu na informace, které jsou pro managera stěžejní. Mezi ně patří hlavní 

akce hotelu, provoz, složení zaměstnanců a jejich komunikace s nimi.

Závěr mé práce jsem věnoval vyhodnocení získaných informací a doporučením, které 

by oddělení managementu provozu mohly pomoci v zefektivnění a zlepšení služeb hotelu 

Horizont.

1.2. Použité metody hledání informací

Pečlivě jsem zvažoval, jakou metodu vyhledávání informací ke své práci použiji. 

Nakonec jsem si vybral metodu, která se mi zdála nejvhodnější, a to metodu pavoukového 
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postupu. Od výchozího zdroje postupuji jen určitým směrem a pečlivě zkoumám příbuzenské 

shluky sdělení a informací.

Postup je tedy následující: Zvolení výchozího zdroje: .V něm nalezení zajímavých 

citací a přejití na specializované práce, v ní další citace a nalezení dalších prací. Tento postup 

mi připadá nejvhodnější. Moje práce má užší a přesněji zaměřené cíle, tzn. poskytnout 

managerovi hotelu Horizont dostatečné a účelné informace, které budou účelné a nezahltím 

ho zbytečnostmi, ale fakty a doporučeními, která opravdu potřebuje.
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2. Teoretický základ

2.1. Definice cestovního ruchu

Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní 

společnosti. Přesně vymezit a definovat cestovní ruch je velmi obtížné. V odborné literatuře 

bylo učiněno mnoho pokusů o jednoznačnou definici cestovního ruchu. Pro naše účely 

budeme vycházet z definice Světové organizace cestovního ruchu (WTO):

Cestovní ruch (angl.Tourism) je činnost osoby, cestující ve volném čase na 

přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než vykonání

výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

2.2. Význam cestovního ruchu pro Českou republiku a její ekonomiku

Při zkoumání cestovního ruchu můžeme uplatnit různá hlediska, což dokazuje, že jde o 

složitý a mnohostranný jev. Cestoví ruch se pokusíme charakterizovat jako:

a) Oblast spotřeby, při které jsou uspokojovány lidské potřeby, jako je například potřeba 

odpočinku, poznávání, potřeba kulturního a sportovního vyžití, lázeňské péče, prožití 

neobvyklých zážitků nebo kontaktu s lidmi.

b) Významnou součást národní ekonomiky, kterou tvoří řada podnikatelských aktivit, 

v rámci zajištění účasti lidí na cestovním ruchu. 

Cestovní ruch svými účinky proniká do mnoha stránek života společnosti. Oblasti, 

které přímo či nepřímo ovlivňuje cestovní ruch znázorňuje schéma 1.
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Zdroj: DROBNÁ, D ; MORÁVKOVÁ, E. Cestovní Ruch 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-901-7

Po prostudování tohoto schématu, je zcela jasné,  jak dalece a jak široce na nás 

cestovní ruch působí. Nejen přímým vlivem, ale také nepřímým, který zasahuje mnoho z nás.

Z pohledu celosvětového:

V objemu tržeb v mezinárodním obchodě se cestovní ruch řadí na první místo mezi 

hospodářskými odvětvími, před obchod s ropou a obchod s automobily. V 83% zemí světa se 

Cestovní ruch

PŘÍMÝ VLIV
Ubytovací zařízení
Stravovací zařízení
Cestovní kanceláře
Cestovní agentury
Turistická informační centra

Letecká doprava
Železniční doprava
Silniční doprava

Bankovní instituce
Pojišťovny

Muzea
Divadla
Kulturní památky
Přírodní zajímavosti
Stavební zajímavosti
Lázeňství

Upomínkové předměty
Propagační materiály
Mapy, katalogy, knihy

Sportovní zařízení
Zábavní parky

NEPŘÍMÝ VLIV
Stavební průmysl
Výroba potravin
Výroba nápojů
Výroba dopravních 
prostředků
Výroba pohonných hmot
Oděvní průmysl
Výroba sportovních potřeb

Komunikační síť

Placené služby obyvatelstvu
Prodejní síť

Poradenství
Vzdělávání
Kultura

Krajinotvorba
Zemědělství
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odvětví cestovního ruchu řadí mezi pět odvětví s největším podílem na vývozu zboží, a pro 

38% zemí světa pak představuje odvětví cestovního ruchu největší zdroj devizových příjmů.

Měřeno výše uvedenými charakteristikami je význam cestovního ruchu v České republice nad 

celosvětovým i nad průměrem EU. Mezi evropské státy s vyšším podílem cestovního ruchu 

na HDP patří tradiční turisticky atraktivní země Rakousko, Švýcarsko, dále pak státy při 

Středozemním moři, jako Španělsko, Chorvatsko a Řecko. Nejvyšší závislost národních 

ekonomik na cestovním ruchu vykazují malé ostrovní státy Malta a Kypr. 

2.3. Hlavní předpoklady pro vznik a rozvoj cestovního ruchu

Jak uvádí kniha od Drobné a Morávkové: Cestovní ruch, cestovní ruch se v poslední 

čtvrtině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní a ekonomický jev. 

Na cestování a aktivitách spojených s cestovním ruchem se každoročně podílí značná část 

světové populace. Cestování lidí za poznáním, za rekreací, za sportem, za kulturou či 

z důvodů náboženských, pracovních a osobních, se stalo neodmyslitelnou součástí života lidí 

a současného životního stylu.

Aby cestovní ruch vůbec vznikl a mohl se rozvíjet, musí být splněny dva základní 

předpoklady, jak uvádí autoři DROBNÁ, D ; MORÁVKOVÁ, E. ve své knize Cestovní Ruch 

1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-901-7, v doslovné citaci:

            1. svoboda pohybu – lidé musí mít právo kdykoliv změnit místo svého pobytu, 

pohybovat se volně po území své vlastní země a také cestovat do zemí zahraničních.

            2. volný čas – doba, která není věnována práci, doba, se kterou může člověk libovolně 

nakládat (věnovat se svým zálibám, odpočinku a zábavě) .

Toto základní členění nám ale pro naše účely nestačí. Podle P. Mariota, na kterého 

odkazují, citují ho a používají jeho schéma autoři DROBNÁ, D ; MORÁVKOVÁ, E. ve své 

knize Cestovní Ruch 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-901-7, je rozdělení 

předpokladů vzniku cestovního ruchu daleko složitější. Toto rozdělení nejpřehledněji ukazuje 

následující schéma 2.
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Zdroj: DROBNÁ, D ; MORÁVKOVÁ, E. Cestovní Ruch 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-901-7

Lokalizační předpoklady umožňují lokalizaci aktivit cestovního ruchu do určité oblasti 

či lokality. Jejich příznivé hodnoty určují místo, kde se cestovní ruch může rozvíjet. Dělí se 

na předpoklady:

- přírodní a přírodní atraktivity  =  povrch, podnebí, vodstvo, flóra, fauna atd. 

- kulturní ( kulturně-municipační-historické ), které vyplývají z výsledků tvořivé 

činnosti člověka a souvisejí s historickým vývojem území. Předmětem zájmu turistů 

jsou architektonické památky, muzea, galerie, archeologické lokality, technické 

památky, významné parky i památky lidové architektury.

Předpoklady CR

lokalizační selektivní realizační

komunikačníKulturně-
-municipační

přírodní materiálně-
-technické

administrativní

demografické

urbanizační

sociologické

ekologické

personální

politické
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Selektivní předpoklady cestovního ruchu vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti, 

či země, podílet se na cestovním ruchu aktivně i pasivně, tzn. přijímat účastníky cestovního 

ruchu i stávat se jimi. Umožňují vybrat ty obyvatele, nebo ty oblasti, které mají nejlepší 

předpoklady pro účast na cestovním ruchu. 

Realizační předpoklady umožňují uskutečnit nároky účastníků cestovního ruchu 

v oblastech s příznivými lokalizačními podmínkami. Umožňují dopravit se do těchto míst a 

využívat je k pobytu, k rekreaci a k dalším aktivitám. Dále se dělí na:

- Dopravní předpoklady: Patří mezi základní podmínky. O přitažlivosti území rozhoduje 

nejen možnost dopravního spojení, ale zejména hustota a kvalita dopravní sítě.

- Materiálně-technické předpoklady cestovního ruchu vyjadřují vybavení území 

ubytovacími, stravovacími, zábavními, kulturními, sportovními a dalšími zařízeními, 

která uspokojují potřeby účastníků cestovního ruchu. Kapacita těchto zařízení je do 

jisté míry určující pro množství návštěvníků, kteří mohou dané území využít.

2.4. Rozvoj cestovního ruchu v České republice

Česká republika má svou výhodnou geografickou polohu, se snadnou dostupností, 

přírodními krásami, historickými památkami, existencí léčebných zdrojů, důležitých pro 

rozvoj lázeňství a dalšími atraktivitami příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

Cestovní ruch v České republice nabývá stále na intenzitě. V průběhu posledního 

desetiletí se množství zahraničních návštěvníků České republiky téměř zdvojnásobilo. 

Například podle internetového portálu czechtourism.cz v roce 2003 přijelo 6 473 885 turistů. 

Aktuálnější data, která zveřejnil Český statistický úřad, hovoří o tom, že Česká republika 

přivítala pouze za 1. – 3. čtvrtletí 2005 4 999 964 zahraničních turistů. V oblíbenosti krajů 

vede Praha, kterou navštívilo za sledované období roku 2005 2 865 860 zahraničních turistů a 

tvořili tak 57,3 % ze všech turistů v ČR. Druhé místo v pořadí krajů patří Karlovarskému 

kraji, kam zavítalo za sledované období roku 2005 311 808 zahraničních turistů, což je 6,2 % 

ze všech turistů v ČR. Jihomoravský kraj zaujal 3. pozici,  a služeb hotelů a penzionů zde 

využilo  303 290 zahraničních hostů, kteří představují 6,1 % ze všech turistů v ČR.
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Podrobnější přehled příjezdů zahraničních turistů do ČR uvádí následující tabulka č.1:

období 1. pol 2007 2006 2005 2004 2003

Počet turistů 3 005 504 6 435 474 6 336 128 6 116 547 6 473 885

Zdroj: Český statistický úřad

2.5 Aktuální počty návštěvníků v České republice v hromadných ubytovacích zařízení

Tato práce je specificky zaměřená na hotely, tedy na hromadná ubytovací zařízení. 

Proto jsou pro nás nejdůležitější co nejaktuálnější informace, ale ne z celkové návštěvnosti,  

ale právě z této oblasti. V této práci se budu opírat o nejaktuálnější zveřejněné informace z 3. 

čtvrtletí roku 2007. Data pochází z czso.cz.

Ve 3. čtvrtletí 2007 se ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

4,6 milionu hostů, tj. o 0,2 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet 

přenocování hostů klesl výrazněji (o 5,7 %), u zahraničních hostů se snížil o 2,8 % a u 

domácích dokonce o 7,8 %. 

Český statistický úřad uvádí že: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve 3. 

čtvrtletí 2007 celkem 4,6 milionu hostů, což bylo proti stejnému čtvrtletí roku 2006 o 0,2 % 

méně, ale ve srovnání s předchozími letními obdobími se jednalo o druhý nejvyšší počet 

ubytovaných hostů v posledních osmi letech. Stejně jako v jiných letech se ve 3. čtvrtletí 

ubytovalo méně zahraničních turistů (2,2 milionu) než domácích (2,4 milionu). Meziroční 

pokles o 0,2 % byl shodně vykázán jak u domácích,  tak zahraničních turistů.

Nejvíce hostů – 1,1 milionu (tj. 23,8 % ze všech) – se ubytovalo jako již tradičně v

kategorii tříhvězdičkové hotely. Nejvyšší nárůst příjezdů (o 8,9 %) zaznamenaly 

čtyřhvězdičkové hotely, a to především díky zahraničním turistům, kteří naopak opustili 

kempy, kde jich napočetli o 29,4 % méně než loni. 

Z krajů byly nejvíce navštíveny Praha (1,3 milionu hostů) a Jihočeský kraj (511 tisíc),
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a to i přes to, že Jihočeský kraj zaznamenal nejvyšší pokles návštěvnosti ze všech krajů (o 

13,2 %). Třetí nejnavštěvovanější kraj – Jihomoravský – vykázal naopak nejvyšší nárůst (o 

14,4 %). V Praze počet hostů proti 3.čtvrtletí předchozího roku vzrostl o 2,8 %.

Od počátku roku se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně 

zvýšil o 1,1 %, a to díky nerezidentům, kterých se ubytovalo o 2,2 % více než ve stejném 

období minulého roku, počet domácích hostů stagnoval. 

Počet přenocování hostů, který je pro ekonomiku ubytovacích zařízení významnější 

než počet příjezdů hostů, dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2007 15,4 milionu. To bylo o 5,7 % méně 

než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se snížil o 2,8 % a 

rezidentů klesl o 7,8 %. Průměrná doba přenocování se snížila z 3,6 na 3,4 dne. 

Podrobnější vývojovou řadu za poslední roky, v počtu hostů kteří navštívili ČR a 

počtu přenocování v ČR nejlépe vystihuje následující tabulka č. 2:

Rok Počet hostů Počet přenocování

2000 10 836 772 44 199 616

2001 11 283 185 39 122 187

2002 10 415 255 37 109 835

2003 11 346 482 39 343 250

2004 12 219 689 40 780 708

2005 12 361 793 40 320 477

2006 12 724 926 41 447 797

2007 12 963 896 40 846 602

Zdroj: Český statistický úřad

Podle země trvalého pobytu hosta byly mezi prvními 10 zeměmi stejné země jako ve 

3. čtvrtletí 2006, a to jak podle počtu hostů, tak podle počtu přenocování. Změnilo se však 

pořadí zemí. Nejvíce turistů přijelo z Německa, následovalo Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Itálie, USA a Nizozemsko. Všechny tyto země zaznamenaly proti 

3. čtvrtletí předchozího roku pokles, z toho nejvýznamnější Nizozemsko, a to jak v počtu 

příjezdů, tak v počtu přenocování (o 23,2 %, resp. o 21,7 %).
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Z pohledu turistických regionů byly nejvíce navštíveny, kromě již zmiňované Prahy,

Jižní Morava (560 tisíc osob), Severní Morava a Slezsko (333 tisíc), Šumava (320 tisíc) a 

Jižní Čechy (298 tisíc).

V lázeňských zařízeních se ubytovalo ve 3. čtvrtletí roku 2007 180 tisíc hostů, což

představovalo meziroční nárůst o 5,8 %. V případě nerezidentů, kterých bylo 84 tisíc, došlo k 

poklesu o 0,8 %. Nejvíce lázeňských hostů připadlo na Karlovarský kraj (103 tisíc), přičemž 

nerezidentů byly tři čtvrtiny.

Čisté využití pokojů v hotelech a pensionech bylo ve 3. čtvrtletí roku 2007 51,7 %

(o 2,2procentního bodu více než ve stejném období předchozího roku). Nejvyšší využití 

vykázaly pětihvězdičkové (71,9 %) a čtyřhvězdičkové (65,0 %) hotely. Ostatní hotely a 

pensiony měly čisté využití pokojů 46,1 %. Při porovnání krajů měly nejvyšší čisté využití 

pokojů hlavní město Praha (69,0 %) a Karlovarský kraj (61,3%), nejnižší pak Ústecký (33,6 

%) a Liberecký kraj (36,3 %).

Pro úplnost jsem do přílohy číslo 1, vložil aktuální pojmy v hotelové podnikání, které 

je nutné znát, pro základní přehled o hotelových službách v České republice.

2.6 Současná navštěvovanost Krkonoš

Vyjádřit se přesně a věcně k celkové navštěvovanosti Krkonoš je velmi obtížné. 

Převážná část Krkonoš se nachází v Královéhradeckém kraji, ale jejich západní část sahá až 

do kraje Libereckého. Každý kraj si vede statistiky vlastní a jejich sloučením by vyšel velmi 

nepřesný, až zavádějící výsledek. Pro účely této práce je nejdůležitější zjistit navštěvovanost 

pouze Krkonoš. Bohužel podle mluvčího KRNAP Bc. Radka Drahného se nevede, ani 

neexistuje žádná plnohodnotná statistika navštěvovanosti Krkonoš, a to zejména z důvodu 

nemožnosti její samotného fyzického provedení. Pro naše účely ale bude stačit údaj KRNAP, 

že Krkonoše navštíví ročně přibližně 5 až 6 milionů návštěvníků. Tento údaj nám zcela 

postačí k tomu, abychom zhodnotili, že navštěvovanost tohoto turisticky velmi zajímavého 

území je nadstandardní a pro provoz hotelu je tento údaj velice příznivý a pozitivní. 
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2.7 Kongresový cestovní ruch

Pro naše účely a účely této práce si musíme vysvětlit ještě poslední pojem, který je 

potřeba k základní znalosti k hotelové turistice, a to kongresový cestovní ruch.

Pojem kongresový cestovní ruch nejlépe vystihuje Výkladový slovník cestovního 

ruchu od  M. Pasákové a J. Zelenky. Kongresový cestovní ruch je forma cestovního ruchu, 

jejichž účastníci jsou motivování setkáváním s odborníky a odborným programem na 

kongresech, sympóziích, konferencích, seminářích, přednáškách apod. Časté jsou doprovodné 

akce pro účastníky a jejich rodinné příslušníky. Doprava v rámci kongresového cestovního 

ruchu je stimulována různými slevami dopravců, kongresový cestovní ruch je typicky 

organizován pro předem známý okruh a počet účastníků. Má zpravidla tématické zaměření, 

předem stanovený cíl jednání, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení a na 

bezprostřední infrastrukturu. Jedná se o jednu z forem CR, které nejsou provozovány ve 

volném čase účastníka CR, ale bývá impulsem pro návštěvu místa také ve volném čase.

2.7.1 Charakteristika kongresového cestovního ruchu

Kongresový cestovní ruch je ekonomicky efektivní a prestižní záležitostí. O 

kongresovou turistiku na špičkové úrovni je mezi vyspělými státy a světovými městy a centry 

velký zájem. Není však jen záležitostí jednotlivých kongresových center, ale vyžaduje aktivní 

přístup též správy měst a regionů a vlád hostitelských států. Tato tendence platí i pro Českou 

republiku. Její situace na světovém trhu kongresového cestovního ruchu, i přes rostoucí 

konkurenci nových míst a měst, stále neodpovídá výhodnému postavení a snadné dostupnosti 

ve středu Evropy, i vytvořeným materiálním a ekonomickým podmínkám, které může kromě 

Prahy a Brna nabídnout i řada dalších měst a oblastí, Krkonoše nevyjímaje.

Analýzy ukazují, že jde o rychle rostoucí segment trhu s kultivovanou klientelou, jejíž 

výdaje jsou přibližně třikrát vyšší něž je průměrná útrata ostatních turistů.

Například v roce 2006 se v ČR konal kongres organizace Americké společnosti CK 

(ASTA) – největší asociace severoamerických CK, která vždy jednou za dva roky pořádá své 

jednání mimo území Severní Ameriky. Zkušenosti zemí, které již kongres ASTA pořádaly 

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz

http://www.software602.cz


20

jsou povzbudivé, protože v návaznosti průkazně zaznamenaly nárůst turistů ze Spojených 

států a Kanady.

2.7.2 Členění kongresových akcí

Účastníci kongresového cestovního ruchu jsou motivováni setkáváním s odborníky a 

odborným programem na kongresech, sympoziích, konferencích, seminářích, přednáškách 

apod.

Kongres je formální setkání zpravidla většího množství lidí určitého odborného 

zaměření, jehož obsahem jsou přednášky, formální a neformální diskuse, konzultace. Jednání 

probíhá v zasedacím sále. Jedná se o akci mimořádného významu a kongres je pořádán 

zejména na mezinárodní úrovni.

Konference je formální setkání zpravidla většího množství lidí určitého odborného 

zaměření, jehož obsahem jsou přednášky, formální a neformální diskuse, konzultace. 

V porovnání s kongresem se jedná o akci menšího rozsahu, menšího významu nebo s menší 

formálností. Jde o více menších konkrétněji zaměřených sekcí (skupin), kde je společné pouze 

úvodní a závěrečné jednání. Často jde o pravidelné akce s roční nebo delší časovou 

prodlevou.

Kolokvium je setkání odborníků z užší oblasti zájmů. Scházejí se k prodiskutování 

konkrétního problému.

U kongresu, konference a kolokvia je pravidlem doprovodný program pro účastníky a 

jejich rodinné příslušníky, spojený s exkurzí v místě konání akce a v jejím bližším i 

vzdálenějším okolí, s kulturním a společenským programem a s gastronomickými akcemi.

Hotely a hotelové komplexy jsou zpravidla vhodné pro pořádání středně velkých a 

menších akcí. Nabízejí komfort při konání pracovních aktivit spolu s ubytováním a 

stravováním
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2.7.3 Klasifikace kongresových služeb

Kongresový cestovní ruch je typicky organizován pro předem známý okruh a počet 

účastníků. Má zpravidla tématické zaměření, předem stanovený cíl jednání, vysoké nároky na 

organizační a technické zabezpečení a na bezprostřední infrastrukturu. Kongresové služby 

dělíme na:

- služby související s jednáním ( pronájem a přípravu jednacích prostorů, zpracování a 

tisk kongresových materiálů, propagaci a poskytování informací o programu a 

organizace akce, organizační služby před zahájením a v průběhu akce, tlumočnické a 

překladatelské služby )

- služby souvisejíc s pobytem účastníků ( ubytování účastníků a jejich doprovodu, 

stravování, přepravu a služby s tím spojené – informace o spojích, doprava cenin, 

rezervace míst v dopravních prostředcích atd. )

- ostatní služby ( recepční služba – poskytování informací, objednávání vstupenek 

apod., služby průvodců a hostesek, směnárenské služby, společenské programy – např. 

gastronomické společenské akce apod., doprovodné akce – např. návštěvy a prohlídky 

zajímavostí, kulturní a sportovní program apod. )

2.7.4 Organizování kongresových akcí

Organizováním a zprostředkováním kongresových akcí se zabývají profesionální 

specializovaní organizátoři ( agentury ) a cestovní kanceláře. V některých případech soubor 

služeb kongresového cestovního ruchu poskytují samotná kongresová centra a paláce. 

Objednavatelem kongresové akce je subjekt, který rozhoduje o věcném obsahu akce 

( plánuje a připravuje odborný program ), o počtu a struktuře účastníků, termínu a délce trvání 

a o místu jejího konání. Rozsah služeb závisí na požadavcích objednavatele. Rozdíly 

v požadavcích plynou z členění kongresových akcí podle jejich tématického zaměření, 

četnosti opakování, početnosti a struktury účastníků, podle oboru, hlavního významu a cíle 

akce. 
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Organizace kongresových akcí zahrnuje následující fáze:

- Plánování akce = objednavatel kongresové akce vytváří zpravidla přípravný,  nebo-li 

organizační výbor, který plánování akce řídí a kontroluje. Funkci tohoto výboru může 

nahradit i jednotlivec, kompetentní pracovník. Plánování akce zahrnuje zásadní 

rozhodnutí o rozpočtu akce a jeho finančním zajištění. Součástí plánování je i 

rozhodnutí o spolupráci se specializovanou firmou a její případný výběr.

- Příprava akce = přípravná fáze akce je nejdůležitější. Zahrnuje: Přípravu odborného 

programu, zpracování časového plánu akce, určení místa akce a výběru prostoru 

k jednání, zabezpečení příslušných služeb ( ubytovacích, dopravních a stravovacích ), 

zabezpečení doprovodných akcí a programů, případně služeb, přípravu a vytištění 

materiálů a propagaci akce. Podstatnou součástí přípravné fáze je i zpracování 

cenových kalkulací včetně vloženého ( účastnického ) poplatku. Po jejich 

odsouhlasení oběma stranami je uzavřena písemná smlouva mezi objednavatelem a 

realizátorem kongresové akce. 

- Realizace akce = realizaci akce plně zajišťuje najatá firma, která zpravidla vytváří 

realizační tým, který komplexně řídí celkový průběh akce, dohlíží nad dohodnutými a 

objednanými službami. Realizaci odborné části akce, tedy jednání, organizačně 

zabezpečují pracovníci objednatele.

- Ukončení, vyúčtování a vyhodnocení akce = v této fázi dochází k hodnocení 

organizačního a společenského průběhu celé akce a k vyúčtování. Objednavateli je 

předloženo závěrečné vyúčtování podle cenové kalkulace a uzavření smlouvy. 

Hodnotí se ekonomické aspekty kongresové akce.

2.8 Sezonalita

Údaje o turistech a jejich pohybu jsou v jednotlivých měsících sledovány už od roku 

1994. Můžeme konstatovat, že obecně příjezdy turistů do ČR nevykazují příliš výrazné 

sezónní rozdíly. Mezi měsíce s nejmenším počtem turistů patří leden, únor a listopad (každý 

přibližně 5 %) a také prosinec (kolem 6 %). Naopak největší nápor turistů přijíždí v průběhu 

července a zejména srpna . Z hlediska oblasti Krkonoš to je právě naopak a nejlepší měsíce 

z pohledu návštěvnosti jsou leden, únor a březen, kdy jsou nejideálnější podmínky 

k provozování zimních sportů, na kterých si tato oblast z pohledu cestovního ruchu zakládá.
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Internetový portál Czechtourism.cz vykazuje velké výkyvy pouze v několika 

následujících případech: V roce 2002 nastal specifický průběh. Povodně, které zasáhly 

Českou republiku v polovině srpna, se promítly i v počtu turistů. Na začátku roku 2003 byl 

cestovní ruch ovlivněn válečným konfliktem. V prvních měsících roku 2003 byl v porovnání s 

předchozími roky zaznamenán pokles turistů v celém světě. Jiné závažnější výkyvy, které by

se citelně a dlouhodobě dotkly cestovního ruchu nebyly zaznamenány a nepovažují se za 

natolik důležité.
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3. Popis organizace

3.1 Způsob získávání a zpracování informací

Při získávání informací se mi nejvíce osvědčila metoda pavoukového postupu. 

Postupně jsem zjišťoval další potřebné informace a nacházel další odkazy s daty, která jsem 

potřeboval použít pro úplnost a správnost své práce. 

Nejlepší data jsou ta aktuální,  a proto jsem se v první části spoléhal hlavně na 

nejnovější data z oficiálních internetových serverů. Informace které jsem potřeboval ohledně 

hotelu Horizont, jsem získal při návštěvě tohoto zařízení, kde mi vyšli velmi ochotně vstříc a 

vše potřebné mi poskytli. 

Informace jsem se snažil zpracovat tak, aby bylo uvedeno vše potřebné, ale dával jsem 

si pozor,  abych nezahltil čtenáře příliš nepotřebnými daty. Proto uvádím pouze účelné a 

efektivní informace, které využije čtenář a stačí i novému manageru hotelu, pro uvedení do 

základní problematiky.

3.2 Základní charakteristika turistické oblasti Krkonoše

Krkonoše jsou nejvyšší a nejznámější pohoří v České republice. Rozkládají se v 

severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskou republikou. Česká 

část je rozlehlejší a členitější oproti polské. Nachází se zde nejvyšší hora České republiky -

Sněžka (1602 m.n.m.). Pro své mimořádné přírodní bohatství bylo území Krkonoš vyhlášeno 

národním parkem. 

Na západě počínají Krkonoše Novosvětským sedlem a jsou tvořeny dvěma 

významnými hřbety. Prvním z nich je Hraniční hřbet. Po jeho ose prochází státní hranice a 

nachází se zde většina nejvyšších krkonošských vrcholů. Druhým hřbetem je Český hřbet. 

Hranici mezi západními a východními Krkonošemi tvoří údolí řeky Labe u Špindlerova 

mlýna. 

Díky svým krásám a sněhovým podmínkám se Krkonoše staly jedním z 

nejvyhledávanějších míst rekreace v České republice. V letním období se jedná především o 

pěší a cyklo-turistiku. Turisté mohou využít dobře propracovaný systém značených tras a 
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množství horských bud. V zimním období poskytují Krkonoše ideální podmínky pro lyžaře. 

Nachází se zde mnoho center se skvěle upravovanými lyžařskými vleky a sjezdovkami, ale i 

desítky kilometrů běžeckých tras. V oblasti je vybudována dobře fungující infrastruktura, 

která umožňuje návštěvníkům plně si vychutnat svůj pobyt v Krkonoších.

3.3 Historický vývoj Krkonoš

Krkonoše byly v pravěku a středověku téměř neosídlené. Jak uvádí oficiální 

internetový portál ceskehory.cz, skoro celé pohoří a část podhůří bylo pokryto neprostupnými 

lesy, které tvořily až do středověku přirozenou ochranu Čech před invazemi ze severu. Přesto 

však kolem toků větších řek údolními vedly stezky spojující Čechy a Slezsko.

Podle portálu ceskehory.cz, první zmínky o kolonizaci podhůří jsou známy z poloviny 

13. století, jednalo se pravděpodobně o slovanské osídlení. Později pak přišla druhá 

kolonizační vlna německého obyvatelstva, které se usazovalo v 2. polovině 13. století hlavně 

v blízkosti řek Úpy a Labe. Tak začala v podhůří vznikat střediska městského typu, např. 

města Hostinné a Trutnov. Ve 14. století nastal zlom, když se Slezsko stalo součástí Koruny 

české a pohraniční lesy ztratily svůj strategický význam. Nastal větší přísun kolonistů, kácely 

se lesy a zakládaly pastviny a pole. 

Ve 13.-15. století se v Krkonoších potulovali nejen osamělí lovci, ale též hledači zlata, 

stříbra, drahých kamenů, a cizinci nazýváni Wallen - Vlaši.

Dalším důležitým prvkem byl v průběhu 16. století rozvoj hornictví. S hornictvím 

souvisela i těžba dřeva, která se později proměnila v obrovskou devastaci lesů. Veškeré dřevo 

bylo zužitkováno, a tak nedocházelo k přirozenému omlazování lesa. Došlo to tak daleko, že 

těžba musela být ukončena roku 1609 a přesunuta do Orlických hor.

Během třicetileté války docházelo k osidlování vyšších horských částí. Obyvatelé

podhůří se snažili utéci do bezpečí hor, zakládali nové osady na méně dostupných místech. 

Mělo to pozitivní dopad v tom, že roku 1710 došlo k přesnému vymezení hranice mezi 

Čechami a Slezskem. V 16. a 17. Století se také začalo rozvíjet tzv. budní hospodářství. 

Majitelé panství zakládali boudy, ty pak pronajímali budařům. Chovaly se zde krávy, kozy, 

ovce, koně a vyráběl se ve velkém množství sýr. 
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Na přelomu 19. a 20. století se v Krkonoších začala rozvíjet turistika, hospodářská 

stavení se měnila v turistické objekty pro ubytování návštěvníků. Z původně malých osad se 

stávala významná turistická a sportovní střediska.

Značná část Krkonoš je součástí národního parku ( KRNAP ), který byl vyhlášen roku 

1963. Jeho rozloha činí asi 38 500 ha.

3.4 Velká turistická střediska v Krkonoších

Už ve své knize Die Herrschaft der Manager uvádí německý autor BARBER, R, J., že 

správný manager musí znát dokonale nejen svůj podnik, ale i konkurenci. Proto věnuji 

následující kapitolu informacím o ostatních velkých střediscích v Krkonoších. Hlavně ta 

střediska, která konkurují Peci pod Sněžkou a jsou důvodem největšího odlivu potenciálních 

zákazníků hotelu Horizont.

Jánské Lázně

Jánské Lázně jsou druhým největším střediskem východní části Krkonoš. K dispozici 

lyžařům je kabinová lanová dráha na Černou horu o délce 2.300 m a dále 14 lyžařských vleků 

různých typů a délek. Sjezdové a běžecké tratě jsou denně strojově upravovány. Na vrcholu 

Černé hory je pro běžkaře upraveno přes 40 km běžeckých tras v okolí Černé a Světlé hory. 

Středisko je vybaveno plně automatickým systémem na výrobu technického sněhu. 

Výborným zážitkem je jízda na saních po 3,5 km dlouhé Černohorské sáňkařské cestě. 

Harrachov

Harrachov je jedním z nejkrásnějších a nejznámějších středisek zimních sportů v ČR. 

Zaměření střediska je všestranné a kromě kvalitních a denně upravovaných sjezdových tratí 

nabízí i ideální podmínky pro výuku lyžování, lyžařskou turistiku a běžecké lyžování všech 

stupňů náročnosti. Je místem konání soutěží, včetně Světových pohárů a Mistrovství světa.
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Obec Benecko

Obec Benecko leží v západních Krkonoších. Výhodou proti střediskům jako je 

Harrachov, Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou, která leží v údolí, je vrcholová poloha 

rekreačního centra. 

Jihozápadní orientace zajišťuje v jasných dnech dostatek slunce a proudění vzduchu 

zbavuje ovzduší škodlivých nečistot. Svahy, lesy a louky nabízejí vynikající možnosti k 

lyžování, turistice, sběru plodů a k rekreaci. 

Obec se nachází ze dvou třetin v 3. zóně Krkonošského národního parku, obytné části 

jsou v ochranném pásmu. Je skvělým výchozím bodem pro horské túry na hřebeny Krkonoš. 

Návštěvník se může obdivovat dalekým výhledům ze svahů Žalého a procházet se po 

zajímavých oblastech Benecka, Horních a Dolních Štěpanic nebo Mrklova, případně navštívit 

2 km od hranic obce vzdálené město Jilemnici nebo 3 km vzdálené Vrchlabí. 

Nynější obec Benecko má rozlohu 1652 ha a skládá se ze čtyř katastrálních území, 

bývalých samostatných obcí Horních a Dolních Štěpanic, Benecka a Mrklova, které se v roce 

1960 sloučily v jednu střediskovou obec. 

Špindlerův Mlýn

Hlavním turistickým střediskem střední části Krkonoš je Špindlerův Mlýn v 

nadmořské výšce 713 - 1.310 m v malebném údolí řeky Labe. Je nejznámějším a nejvíce 

navštěvovaným turistickým střediskem našich nejvyšších hor. Přispívá k tomu nejen jeho 

poloha, ale i rozličné možnosti pro aktivní využití volného času ve všech ročních obdobích. 

Lyžařský areál Špindlerův Mlýn se skládá z několika středisek: Svatý Petr - Hromovka, 

Medvědín, Horní Mísečky, lyžařské vleky Davidovka, Labská, Horal a Krakonoš, má čtyři 

lanové dráhy a 11 vleků s celkovou kapacitou 18.000 osob/hodina. Skipas,  zakoupený na 

kterékoliv pokladně je možno využít na všech lanových drahách a lyžařských vlecích. K 

dispozici návštěvníkům je 25 km upravovaných sjezdových a 40 km běžeckých tratí všech 

obtížností, výuka lyžování a snowboardingu v lyžařských školách, sáňkařská dráha, saně 

tažené koňmi a další nabízené služby jednotlivých hotelů. Pro snowboardisty jsou k dispozici 

dva Snow Parky a jedna U rampa.
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Pec pod Sněžkou

Město Pec pod Sněžkou je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších horských 

středisek cestovního ruchu v České republice s celoročním využitím. Leží v nadmořské výšce 

750 m a má asi 600 stále žijících obyvatel. Nachází se v údolí řeky Úpy, Zeleného a 

Lučního potoka, v překrásné přírodě mezi okolními vrcholky Černé hory (1299 m.n.m.), 

Jeleního vrchu (1024 m.n.m.), Liščí hory (1363 m.n.m.), Studniční hory (1554 m.n.m.) a 

Sněžky. Hraniční hora s Polskem Sněžka je svými 1602 metry nejvyšší horou na území České 

republiky.  

Součástí Pece pod Sněžkou je i sousední Velká Úpa a početné horské osady a samoty 

zasahující vysoko na hřebeny. Celá oblast města se nachází v KRNAP.

Název souvisí se založením pecí na tavení železných, arzenových a měděných rud, 

které se v Obřím dole těžily od 16. do 19. století. Vyhledávaným turistickým střediskem se 

Pec pod Sněžkou stala po první světové válce a původní hornická osada se postupně 

přeměnila na vyhlášené centrum cestovního ruchu. Zásadní význam pro další rozvoj města 

měla výstavba dvou úseků lanové dráhy Pec - Růžová hora – Sněžka, realizovaná v letech 

1948-50,  a následné vybudování systému lyžařských vleků a sjezdových tratí.

Pec pod Sněžkou je přirozeným centrem východní části Krkonoš s poměrně dobrou 

vybaveností a vlastní neopakovatelnou atmosférou, kterou by si žádný turista neměl nechat 

ujít. Další doplňující informace o Peci pod Sněžkou a jejím okolí jsou podrobně rozepsány 

v příloze č. 2.

3.5 Hotel Horizont

3.5.1 Umístění hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou

Hotel Horizont se stal ihned po jeho dokončení dominantní stavbou Pece pod 

Sněžkou. Mnozí místní lidé, ale i turisté ho často hodnotí jako nevkusný a příliš kýčovitý. Při 

shánění informací jsem narazil nejčastěji na označení „Krakonošův prst“. Jeho příznivci ho 

ale přirovnají k Eiffelově věži v Paříži. Nevkusná stavba, bez historického základu se stala 

největším symbolem města. Ale i přes to se jedná o dominantní stavbu, která je symbolem 
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Pece pod Sněžkou, a tento hotel je vyobrazen na mnoha propagačních materiálech nebo 

pohledech apod. Je umístěn velmi výhodně, v centru Pece pod Sněžkou. Je zde blízko 

k mnoha ostatním zajímavým aktivitám, o kterých bude zmíněno dále. Umístění tohoto hotelu 

nejlépe ukazuje příloha č. 3, kde je fotografie centra Pece pod Sněžkou, a hotel Horizont je tu 

opravdu nepřehlédnutelný.

3.5.2 Současní majitelé hotelu Horizont

Současným majitelem hotelu Horizont je společnost Regata Čechy a.s. Jedná se 

o jednu z největších a nejsilnějších akciových společností v České republice. Výhodou takto 

silného majitele je, že při případných finančních problémech hotelu může zasáhnout a svými 

prostředky napomoci překlenout těžší období a zmírnit následky případných velkých ztrát, 

nebo předejít až vyhlášení úpadku hotelu.

Regata Čechy a.s. má tři velká odvětví, která jsou na sobě prakticky nezávislá,  a při 

problémech v jednom odvětví, se nedestabilizují zbylé součásti. Společnost vlastní:

- vlastní a provozuje Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a Hotel Port u Máchova jezera 

- spravuje a pronajímá nebytové prostory ve svých obchodních domech v Praze 

- poskytuje poradenství v oblasti hotelnictví a správy nemovitostí 

3.5.3 Současná nabídka hotelu Horizont

Hotel Horizont****, který se nachází v Krkonoších, v centru horského střediska Pec 

pod Sněžkou, na úpatí Sněžky.

Vedle ubytování v moderně vybavených pokojích nabízí hotel v každém ročním 

období mnoho doprovodných služeb, skvělou gastronomii, hlídané parkoviště a široké 

možnosti kulturního i sportovního vyžití včetně rehabilitačního a wellness centra s odborně 

vyškoleným personálem. Hotel Horizont je připraven k pořádání kongresové turistiky.
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Hotel Horizont nabízí k ubytování: 

- 132 dvoulůžkových pokojů (některé s možností přistýlky)

- 3 hotelová apartmá

- 14 rodinných apartmánů v depandanci REGATA***, cca. 500 m od hotelu

Kapacita hotelu je dostatečná k pohodlnému ubytování mnoha hostů i pro firemní 

akce, konference, semináře.

Popis pokojů:

 dvoulůžkové pokoje: TV se satelitem, rádio, telefon, minibar a elektronický trezor, 

koupelna se sprchovým koutem, WC a fénem 

 hotelové apartmá: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, TV se 

satelitem, rádio, telefon, minibar, elektronický trezor, samostatné WC, koupelna 

s vanou, WC a fénem 

 apartmány Regata*** : 2 dvoulůžkové pokoje, TV se satelitem, telefon, kompletně 

vybavená kuchyňka, WC, koupelna se sprchou

Mimo výše zmíněné služby ještě hotel Horizont pořádá akce:

- Březen – Pec nám spadla (oficiální akce na ukončení sezóny)

- Duben – Horizont ples (akce pro významné obchodní partnery)

- Srpen – Golfový turnaj v Mladých Bukách u Trutnova (setkání osobností)

Aktuální cenové relace jsou přiloženy v příloze č. 4. Každý manager by se měl 

seznámit alespoň s přibližnou cenovou kategorií, kterou hotel Horizont poskytuje. Někteří 

noví manageři tuto cenovou hladinu dostatečně dobře neznají a měli by se daleko lépe 

informovat.

Hotel Horizont nabízí ještě některé doplňkové služby, se kterými by se měl alespoň 

rámcově každý manager seznámit. Jejich podrobný výpis je v příloze č.5.

Vedle ubytovacích služeb, hotel také nabízí možnosti kongresové turistiky. Ta je 

bohužel poměrně málo využívaná, i když je daleko výnosnější a výhodnější, než turistika 
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klasická. Hotel podceňuje její propagaci a bohužel nevyužívá potencionálu svých 

zaměstnanců. Pracují zde lidé s dlouholetou praxí v zahraničí a velmi dobře se dorozumí 

hlavně v německém jazyce. Hotel tyto lidi naprosto podceňuje. Nenabízí jejich schopnosti 

například při tlumočení různých mezinárodních akcí. Po komunikaci s nimi vím, že mnozí by 

to uvítali nejen z platových důvodů, ale i jako zpestření své profese a získání větší a odborné 

praxe.

3.5.4 Současná situace hotelu Horizont

Hotel Horizont má jednu velkou výhodu oproti mnoha ostatním hotelům a to je jeho 

finanční samostatnost. Hotel Horizont si nyní na svůj provoz, nutné opravy, mzdy a kompletní 

režii vydělává zcela z poskytovaných služeb. Hotel je bez dluhů.

V současné době toto zařízení čeká rozsáhlá rekonstrukce, hlavně recepce, hotelových 

stravovacích prostor a všech kuchyní. Jedná se o velkou investici, kterou z části zaplatí 

mateřská firma Regata Čechy a.s, z části hotel Horizont. 

Manager by se dále měl seznámit s obsazeností hotelu v jednotlivých měsících. Ta je 

podrobně zpracována v příloze č. 6. Zde jsou zcela jasně vidět sezónní výkyvy. Pokud by se 

tyto výkyvy daly zakrýt, velmi by to zvýšilo zisky hotelu a pokrylo případné ztráty 

v nesezónních obdobích ( tj. jaro a podzim ).

Na závěr této kapitoly přikládám do přílohy č. 7 zpracovanou základní SWOT analýzu 

hotelu Horizont. Velmi doporučuji každému managerovi důkladné seznámení s touto 

analýzou.

3.6 Konkurenční zařízení v Peci pod Sněžkou

Jak už jsem se zmiňoval, je velmi důležité znát svoji  konkurenci. Nyní jsme si 

přiblížili místo, které nás zajímá nejvíce, a to Pec pod Sněžkou. Hotel Horizont tu samozřejmě 

není jediným ubytovacím zařízením. Panuje zde silná konkurence a i zde v této malebné 

krajině probíhá tvrdý boj o zákazníky. V této oblasti je velké množství menších chat, které ale 

nepředstavují výraznější hrozbu pro hotel Horizont. Tu však představují další, větší zařízení, 

která jsou v blízkosti tohoto hotelu. Každý správný manager by se měl seznámit alespoň 
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s nejnebezpečnějšími a největšími konkurenčními objekty. Jejich stručný popis jsem uvedl 

v následující části.

Pension AVIA 

Pension AVIA se nachází na Velké slunečné pláni v Peci pod Sněžkou,  v nadmořské 

výšce 900 m, s pěknou vyhlídkou do údolí.

Pension je postaven v krkonošském stylu. Nabízí pěkné rodinné prostředí se stylovým 

nábytkem a domácí kuchyní. Pension je vhodný pro školení, semináře a sportovní soustředění.

Pension „Bouda MÁMA“ 

Pension „Bouda MÁMA“ se nachází v Peci pod Sněžkou. Samotný pension leží pak v 

nadmořské výšce 950 m.n.m. a je vzdálen jen 120 m od sedačkové lanové dráhy na nejvyšší 

horu České republiky - Sněžku (1602 m.n.m.).

Pension nabízí nadstandardní služby na vysoké úrovni: bowling, vnitřní bazén, 

osvětlený tenisový kurt (v zimě sloužící jako kluziště), whirpool, saunu, solárium, billiard, 

garáže, stolní tenis, šipky, ruské kuželky a další…

Hotel Krokus

Nachází se v centru Pece pod Sněžkou, v nadmořské výšce 760 m na úpatí Sněžky. 

Hotel je díky své poloze ideálním výchozím bodem pro pěší túry po hřebenech Krkonoš a 

ideálním místem pro běžkové i sjezdové lyžování. Nabízí kvalitní ubytování a řadu 

hotelových služeb. 

3.7 Manager v hotelu Horizont

Manager v hotelu Horizont je především personalista. Jeho hlavní náplní práce je péče 

o zaměstnance a práce s nimi. Tomuto problému je věnována celá další kapitola, a to hlavně 

z toho důvodu, že se jedná o rozsáhlou oblast, se kterou by se měl nový manager seznámit co 

nejpodrobněji. Nyní bych se rád zaměřil na vše další, co se managerů v hotelu Horizont týče. 

S čím vším se bude nový manager hotelu Horizont potýkat.
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3.7.1 Základní požadavky na osobu managera

Lednický (Stručná učebnice základů managementu) se zmiňuje o mnoha vlastnostech 

a dovednostech,  co by měl manager mít. Nechci se tu zabývat obecnými věcmi, které má mít 

správný manager, ale chci se zaměřit hlavně na několik bodů, které jsou pro práci managera 

v hotelu Horizont specifické a liší se od „průměrného“ managera.

V prvé řadě jsou to časové nároky. Manager v tomto zařízení opravdu nemůže chtít 

mít pracovní dobu a volno na víkendy jako „běžný pracující“. Cestovní ruch je velmi 

specifické odvětví, a na managery jsou zde kladeny velmi specifické časové nároky. Pracují 

v kuse 3 dny, 15 až 16 hodin denně, pak mají většinou 3 až 6 dní volna, kdy se střídají se 

svými dvěma kolegy. Nesmíme ale zapomínat na to, že jsme všichni jenom lidé a z této 

trojice může kdokoliv onemocnět, nebo nebýt plně k dispozici. Pak nastává pro zbylé členy 

týmu těžší období, ale hotel nemůže zůstávat dlouhodobě bez provozního managera a tuto 

situaci musí zbytek týmu řešit rychle a operativně.

Dalším specifickým nárokem je jazyková vybavenost. Hotel je navštěvován převážně 

německy mluvící klientelou a manager by měl němčinu ovládat velice dobře a zdatně. 

V současné situaci jsou všichni personální manageři vybaveni jazykově velice dobře 

a myslím,  že jejich vystupování a komunikace nejen s německy mluvícími hosty je na vysoké 

úrovni a dělá hotelu velmi dobré jméno i za hranicemi naší země.

Poslední velkou specifickou oblastí je teoretická průprava v oblasti cestovního 

ruchu. Manageři by měli znát velmi dobře svůj hotel ve všech jeho aspektech. Ale zároveň 

i konkurenci, ale také nevyužívané možnosti hotelu. Zde vidím velkou slabinu managementu 

na hotelu Horizont. Bohužel hlavně mladí manageři neznají zcela a plně co vše může hotel 

poskytnout, a místo toho, aby věnovali svůj čas a energii do vyhledávání například 

potencionálních klientů do kongresového cestovního ruchu, zabývají se naprostými 

zbytečnostmi ( např. při změně nápojových lístků velmi schopný manager ztratil několik 

hodin svého času tím, že předělával tyto lístky. Tuto práci mohl udělat naprosto někdo jiný, 

a manager mohl svůj čas investovat daleko lépe ). 
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3.7.2 Den managera

Když nastoupí nový manager do hotelu Horizont, panují u něho pochybnosti,  co bude 

dělat, co bude obsahem jeho běžného dne a jeho pracovní náplní. Právě pro tento případ jsem 

určil následující kapitolu, která by mu měla alespoň přibližně ukázat, co bude jeho „denním 

chlebem“ a jak bude vypadat jeho pracovní den.

Manager nastupuje do práce kolem šesté hodiny ranní. Jeho hlavním úkolem je zjistit 

co se událo v jeho nepřítomnosti, jestli došlo k nějakým mimořádným událostem. Tuto část 

bohužel manageři po nějaké době začnou podceňovat a na základně této desinformace 

dochází k problémům, které by se daly řešit při včasné informovanosti daleko efektivněji,  

a hlavně tak, aby host nic nepoznal. V sedm hodin ráno se začíná vydávat snídaně a manager 

je k dispozici u vstupu do bufetu. Zde komunikuje s hosty, zjišťuje počty hostů, kteří se již 

dostavili, operativně pomáhá řídit vedoucímu směny práci číšníků a řeší případné problémy, 

stížnosti hostů a spory. Toto na první pohled vypadá jako neefektivní využití managerova 

času. Opak je pravdou. Přítomnost managera dodává stravování patřičnou úroveň, hotel 

vyzdvihuje a dělá to dobrý dojem na zákazníky, kteří vidí zájem se o ně starat s maximální 

pečlivostí. Podle slov hlavního managera se mnoho klientů do hotelu Horizont vrací právě 

kvůli stravování.  Díky přítomnosti managera probíhá okamžitá komunikace i se zaměstnanci,  

a problémy se řeší ihned a operativně tak, aby nevznikaly velké škody. Po uzavření bufetu se 

řeší práce na směně a různé nedostatky, které se takto mohou odstranit efektivněji, než kdyby 

se řešily až s časovým odkladem.

Po ukončení ranního bufetu zkontroluje manager skladový program na všech 

restauracích hotelu a provede případné stop-inventury ( tzn. úkon, na který nemá běžný 

zaměstnanec právo a manager jím stornuje vydanou objednávku ). Dále přichází práce 

s běžnou administrativou, kontrola práce zaměstnanců, řešení případných problémů nebo 

konfliktů mezi zaměstnanci. Probíhají školení zaměstnanců, příprava firemních akcí, 

účastnění se na poradách ( jejich výčet je uveden v následující kapitole ). Manager je 

k dispozici při pomoci pro zásobování jednotlivých úseků inventářem ze skladu. Před šestou 

hodinou večer manager zkontroluje připravenost večerního bufetu, zahájí bufet a provádí 

podobné činnosti jako při snídani. Po ukončení večerního bufetu dohlédne na připravenost na 

snídaně, opět proběhnou inventury a kontroly, a večer se zabývá administrativním uzavřením 

dne. 
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Takto pokračuje i následující dva dny. Po ukončení posledního bufetu své směny by 

měl připravit vše tak, aby mohl směnu převzít další manager, který nastupuje po něm. Zde si 

myslím, že by mohl být systém zdokonalen a předání služby by mohlo být na lepší a 

efektivnější úrovni. 

3.7.3 Porady

Správný manager musí vědět vše, co se na jeho pracovišti děje, i když se ho to 

zdánlivě přímo netýká. Od toho slouží hlavně informační porady, které jsou v hotelu Horizont 

na vysoké úrovni a myslím, že jejich kvantita je dostatečná a provozu na hotelu jen prospívá. 

S výjimkou porady na nejnižší úrovni probíhají mezi zaměstnanci a vedoucím příslušné 

směny. Tyto porady nejsou příliš organizované a jediným výstupem jsou informace, které má 

vedoucí směny. Myslím si, že zde nastává největší problém v poradách. Pokud má 

zaměstnanec problém s vedoucím směny, tak ho může vedoucí směny velmi snadno ignorovat 

až potopit. Podle mého názoru by měly probíhat i pravidelné porady s nejnižším personálem a 

přímo managerem hotelu, a jednání by neměla být omezená pouze na formu vedoucí směny 

nebo úseku s managerem.

Dále jednou týdně, zpravidla ve čtvrtek, probíhají porady managementu. Na tzv. „malé 

poradě“ se setkávají vedoucí jednotlivých oddělení s managerem, dále manager s ředitelem 

hotelu. Následuje tzv. „velká porada“, která je kratší, ale o to důležitější. Setkávají se tu 

zástupci všech úseků hotelu, manageři i ředitel hotelu. Řeší se zde konkrétní návrhy, dotazy a 

připomínky, případně se plánují velké firemní akce. Tyto porady jsou na velmi vysoké, podle 

mého názoru profesionální úrovni, a pro hotel Horizont jsou velmi přínosné.

3.8 Zaměstnanci v hotelu Horizont

Poslední kapitolou v této části, je kapitola zaměstnanci v hotelu Horizont. Pro 

managera to je jedna z nejdůležitějších položek této práce. Této části by měl věnovat opravdu 

zvýšenou pozornost, protože hotel nejsou jen stěny, zdi a postele. To nejdůležitější, co 

manager ve svém hotelu má,  jsou právě zaměstnanci nebo-li personál. 
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3.8.1 Složení a počty zaměstnanců

Manager by měl znát velmi dobře aktuální stav zaměstnanců ve svém hotelu. V hotelu 

Horizont se počty zaměstnanců poměrně rychle mění, a to hlavně v závislosti na sezonalitě a 

výkyvech z ní plynoucí. Aktuální počty je velmi nutné sledovat, aby mohl manager 

s personálem pracovat operativně, zakrýt případné výkyvy způsobené nemocí apod.

Zaměstnanci se skládají ze stálých pracovníků a z praktikantů, kteří zde vykonávají 

praxi v rámci studia na střední škole.  Stálí zaměstnanci tvoří páteř hotelu a praktikanti 

vypomáhají hlavně na bufetech při snídaních a večeřích a na restauraci. Studenti jsou 

využíváni hlavně v letní a zimní hlavní sezóně, kdy je v hotelu hodně hostů. V průměru 

pracuje v hotelu Horizont přibližně sto zaměstnanců. Detailnější složení zaměstnanců je 

vyobrazeno tabulce, která je přiložena jako příloha číslo 8. Tato data jsou poskytnuta hotelem 

Horizont k září 2007.

3.8.2 Přijímání nových zaměstnanců

Příjem nových zaměstnanců je v kompetenci hlavního managera. Nové lidi přijímá 

právě on. Rozhoduje se na základě svých zkušeností. Bohužel hotel Horizont se potýká 

s nedostatkem pracovní síly a je nucen často přijmout i nekvalitní zaměstnance. Přijímání 

nových lidí musíme rozdělit z pohledu:

- stálý zaměstnanec: Hotel často přijme i lidi bez patřičného vzdělání. To není takový 

problém, jelikož se zaměstnanec, díky velmi kvalitním tréninkovým programům, pod 

dozorem hlavního managera, může velmi dobře vyškolit a naučit se alespoň základní 

dovednosti k výkonu své profese. Hlavní a největší konflikt se nachází v jazykové 

vybavenosti. Hotel je navštěvován převážně německy mluvícími klienty a v hotelu 

Horizont jsou přijímáni lidé,  i bez alespoň základní znalosti němčiny. V tom osobně 

vidím velký problém a myslím si, že by se tato zaměstnanecká politika měla velmi 

změnit a na jazykovou vybavenost nově přijímaných lidí by měl být kladen daleko 

větší důraz.

- brigádník, student na praxi: V hotelu Horizont se potýkají s velkými sezónními 

výkyvy. Z tohoto důvodu v hlavních sezónách ( zima a léto ) hotel využívá své 

spolupráce s hotelovými školami a přijímá studenty na praxi, případně brigádníky. 
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Bohužel výběr studentů je někdy podceněn již samotnou školou. Stává se, že takový 

studen / praktikant přijíždí do hotelu s neskutečným odporem, a nebo dokonce 

nulovou znalostí německého jazyka. V tomto bodě by se měl výběr praktikantů a 

případná jejich motivace opravdu razantněji zlepšit. Neměl by stačit pouze zběžný 

přijímací pohovor, ale i předložení dokladů o vzdělání, případně posudků od školy 

nebo předchozích praxích. Vzorová smlouva s brigádníkem je pro ukázku v příloze č. 

9.

3.8.3 Zaměstnanecké výhody

Zaměstnanec hotelu Horizont má po přijetí několik zaměstnaneckých výhod. S jejich 

seznamem by se měl každý nový manager alespoň zběžně seznámit, a k tomuto účelu slouží 

následující kapitola.

- levné ubytování: Jen velmi málo zaměstnanců hotelu Horizont pochází z Pece pod

Sněžkou. Proto musí jejich naprostá většina v místě svého pracoviště bydlet. Hotel 

Horizont nabízí zaměstnanecké ubytování ve svých ubytovnách Součkova vila a Josefova 

výšina. Jedná se o ubytovny od dvou do čtyř lůžkových pokojů se společným sociálním 

zařízením. Cena je pouze symbolická, a to 250 Kč na měsíc. Takto levné a výhodné 

zaměstnanecké ubytování je opravdu velkou výhodou pro zaměstnance. Zaměstnanci na 

vyšších pozicích ( management, marketing apod. ) bydlí za sejnou cenu přímo na hotelu. 

- jazykové kurzy: Hotel Horizont svým zaměstnancům, kteří přijdou do styku s hosty, 

nabízí jazykové kurzy němčiny i angličtiny, a to zcela zdarma.

- stravování: Hotel nabízí svým zaměstnancům velmi kvalitní a levnou možnost 

stravování. Zaměstnanci si mohou dopřát oběd i večeři za cenu 26 Kč a k jídlu je 

menu dne. Skládá se z polévky, hlavního chodu a dezertu nebo salátu. Po skončení 

bufetové snídaně či večeře si mohou zaměstnanci nabrat libovolné zbylé množství 

potravin, které se nedají uskladnit k dalšímu použití. 

- využívání sportovního centra hotelu: Hotel Horizont nabízí velmi kvalitní sportovní 

centrum ( např. bazén, sauna, vířivá vana apod. ), které mohou zaměstnanci ve svém 

volném čase využívat zcela zdarma, pouze s přihlédnutím k aktuálním využívání sport 

centra hosty. 

- praxe získaná na hotelu: Zaměstnanci hotelu prochází během svého pracovního 

poměru placenými školícími programy, tréninky a exkurzemi. Učenlivý zaměstnanec 
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se zde může naučit velmi mnoho ( např.ochutnávky vín, znalost pokrmů a nápojů, 

umění kvalitní obsluhy apod. ).

3.8.4 Mzdové hodnocení zaměstnanců 

Jedno z věčných a nejdůležitějších témat je jak pro zaměstnance, tak pro managera 

personalitu výplata mzdy. V cestovním ruchu obecně nejsou mzdy příliš vysoké. Hotel 

Horizont není výjimkou. Vyšších platů v hotelu dosahuje akorát vedení hotelu. Nás zajímají 

hlavě řadoví zaměstnanci, kterých je přibližně 90% z celkového počtu všech zaměstnanců. 

Jejich mzda se počítá následovně:

Stanoví se základní částka, kterou má zaměstnanec přiznanou, pokud splní 

odpracované hodiny, které má určené smlouvou ( pozn. aut. tuto částku nemohu uvést 

z důvodů přísného zákazu od vedení hotelu, tento zákaz je opodstatněný hlavně kvůli 

konkurenci a zcela ho respektuji ). Podle měsíčních tržeb stanoví ředitel hotelu prémie pro 

všechny zaměstnance hotelu. Zpravidla se jedná o určitá procenta z tržby. Při odjezdu hosté 

mohou odevzdat svoje speciální poděkování jednomu z útvarů na hotelu, kde se jím obzvláště 

líbilo. Který útvar se nejvíce zlepší oproti předchozímu měsíci, dostane na zaměstnance 

jednorázovou odměnu 400Kč. Posledním příjmem pro zaměstnance je tzv. spropitné, tedy 

částka, kterou host nechá navíc při placení. Spropitné náleží zaměstnancům. 

3.8.5 Aktuální problémy zaměstnanců a jejich nespokojenost 

V naprosté většině společností se vždy najde alespoň minimum oblastí, kde jsou 

zaměstnanci nespokojení. Výjimkou není ani hotel Horizont. Zaměstnanci by velmi uvítali 

zlepšení některých prvků, které se přímo týkají jejich práce. Jak už mnoho autorů a 

významných managerů uvedlo: „Spokojený zaměstnanec pracuje daleko lépe“. A právě proto 

věnuji poslední část problémům, které by se daly zlepšit. Nový manager, s novými nápady a 

energií, má skvělé předpoklady odvést kus práce, a tyto problémy odstranit. Informace jsem 

získal vlastním průzkumem, jehož detaily uvádím v příloze číslo 11. V současné době jsou 

v hotelu Horizont nejvíce problematické tyto oblasti:

- mzda: Zaměstnanci v hotelu Horizont nedosahují z 90% počtu zaměstnaných ani 

průměrné mzdy v ČR ( průměrná hrubá mzda je podle internetového portálu 

business.center.cz v březnu 2008 v ČR 21 470 Kč ). A finanční motivace je velmi 
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slabá. Proto se často stává, že zaškolený a kvalitní zaměstnanec odchází a bere si 

sebou i pracně nasbírané zkušenosti, které v hotelu získal nejen praxí, ale i školeními. 

Odchod klíčových zaměstnanců je pro hotel hodně citelný, a při odchodu více 

zaměstnanců najednou  je to bohužel znát i na kvalitě služeb. Myslím, že si manageři 

neuvědomují, že zvednutím mezd ztratí daleko méně finančních prostředků, než 

přijímáním nových zaměstnanců, jejich školením a vyřešením škod, které nastaly po 

odchodu kvalitního zaměstnance. 

- demotivace pro učení se nového: Jak bylo již zmíněno v kapitole 3.8.2 Přijímání 

nových zaměstnanců, jsou noví lidé zaměstnáváni na různé úrovni. Někteří mají 

mnohaleté praxe ze zahraničí, a na druhé straně jsou přijímáni lidé, kteří neumí 

německy ani základní fráze, používající se v cestovním ruchu. Bohužel mzdové 

rozlišení takových zaměstnanců je buď žádné, nebo minimální. Vzdělanější 

zaměstnanci se cítí nedocenění a méně vzdělaní nemají téměř žádnou motivaci se učit 

novému. Zde by měl podle mého názoru management vypracovat velmi důkladný 

finanční motivační program ( např. bonusy za znalost jazyka, ochotu učit se apod. ). 

Pro pracovní morálku by to byl jednoznačný přínos.

- proplácení přesčasů: Jako téměř v každém zaměstnání čas od času dochází k tzv. 

práci přesčas. Tedy práci nad rámec dohodnutých hodin. To sám o sobě není problém 

a většině zaměstnanců samotný fakt, že jsou v práci o něco déle nevadí. Problém je 

s ohodnocením takové práce. Jeden z největších problémů a zaměstnanecké 

nespokojenosti je neproplácení přesčasů a úplné podhodnocení toho, že je 

zaměstnanec ochoten zůstat v zaměstnání déle. Podle mého názoru, zde je načase 

provést hodně změn a restrukturalizaci proplácení přesčasových hodin.

- příplatky za práci v noci a o svátcích: V cestovním ruchu je velmi specifická 

pracovní doba. Když většina lidí odpočívá a užívá volného času, tak zaměstnanci 

v hotelu musí pracovat skoro nejvíce. V době, kdy se ostatní baví a užívají si, tak musí 

personál hotelu pracovat. Jedná se o víkendy, svátky, práci v noci, ale hlavně o 

svátcích Vánočních, Velikonocích či Novém roce. Zaměstnanec v hotelu s prací v tuto 

dobu musí počítat, ale také čeká náležité ohodnocení, nejlépe ve formě vyšší mzdy. 

Bohužel v hotelu Horizont je toto velmi podceňováno. Finanční motivace je téměř 

nulová a drží se jenom státem stanovených nutných norem. Pro úplnost je připojen 

v příloze č. 10 výňatek ze zákoníku práce ( pozn. aut. v příloze je pouze ukázka 

zákoníku, v praxi je důležité prostudování celého zákoníku práce!!! ). Motivace by 
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podle mého názoru měla být vyšší a opravdu efektivní. Ať už finanční, nebo alespoň 

formou volna na víc bez snížení mzdy.

- volno: Pracovní dobu určuje personální manager a přibližně týden dopředu vypracuje 

plány směn. Pokud má zaměstnanec nějaké speciální požadavky na volno, musí to 

oznámit nejlépe týden předem. Později záleží na domluvě a aktuální situaci. Každý 

zaměstnanec má zpravidla volno dva dny v týdnu. A zde dochází k problému. Volna 

nejsou většinou v kuse a jsou velmi nepraktická. Mnoho zaměstnanců si stěžuje na 

nemožnost udělat si raději tzv. krátký a dlouhý týden. Tedy jeden týden odpracovat a 

druhý týden mít práci jen tři nebo čtyři dny, a pak delší volno v kuse. Aby mohli odjet 

z Pece pod Sněžkou, za rodinou, přáteli apod. V současné době krátký a dlouhý týden 

nelze zařídit. 

- zásobování: Každý útvar musí čas od času zásobit svůj úsek potřebným materiálem, 

tedy např. vyzvednout si ze skladu čisté prádlo, suroviny na vaření, nebo čistící 

prostředky apod. Mnoho zaměstnanců si stěžuje na to, že je systém fasování nepružný 

a zdlouhavý. Na fasování je málo personálu a tito lidé jsou přetíženi, proto dochází 

k prostojům a později k časovým tlakům. Myslím si, že by měl management hotelu 

zvážit posílení pracovní síly v tomto úseku.

- parkování pro personál: Poslední problém už není natolik závažný, ale překvapivě o 

něm hovoří spousta zaměstnanců. Mnoho z nich přijíždí na delší dobu vlastním 

vozidlem. Bohužel kapacity, které hotel Horizont zaměstnancům nabízí, jsou 

nedostačující. Pro zlepšení této situace by byla vhodná domluva s městskými 

parkovišti a využívání jejich ploch za symbolické ceny.
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4. Konkrétní výsledky

Svojí prací jsem se snažil docílit vytvoření základního manuálu pro nového managera 

hotelu Horizont. Jedna z hlavních součástí této práce byla analýza hotelu Horizont a analýza 

jeho současných problémů z pohledu managera personalisty. Zaměřil jsem se tedy hlavně na 

to, co může manager v hotelu Horizont změnit a zlepšit. Při této analýze jsme narazil na 

zajímavé výsledky, které jsem získal prozkoumáním současného stavu, rozhovoru se 

zaměstnanci a při své pracovní praxi v tomto hotelu. V následující kapitole se pokusím 

shrnout konkrétní dosažené výsledky zaměřené na nedostatky, které jsem při psaní této práce 

zjistil.

Nedostatky v hotelu jako celku:

- Hotel nevyužívá možnosti kongresového cestovního ruchu tak, jak by mohl.

- Manageři nevyužívají výborné jazykové znalosti některých svých zaměstnanců. 

- Hotel se nezaměřuje na snížení mimosezónních výkyvů v návštěvnosti.

- Hotel se málo zaměřuje na konkurenční riziko.

Nedostatky u managerů: 

- Začínající manageři nemají dostatečnou teoretickou průpravu v cestovním ruchu.

- Manageři neznají dobře svůj hotel ( neorientují se v propojenosti jednotlivých útvarů, 

neznají důkladně aktuální ceny v hotelu ).

- Manageři si neumí efektivně zorganizovat svůj čas.

- Manageři neznají dostatečně svojí konkurenci.

- Při střídaní managerů na provozu dochází ke špatné komunikaci mezi příchozím a 

odchozím managerem.

Nedostatky v práci se zaměstnanci:

- Chybí jednání s řadovými zaměstnanci.

- Špatné přijímací pohovory pro stálé zaměstnance.

- Nedostatečně přísný výběr praktikantů a brigádníků.

- Nepodmíněnost přijetí do zaměstnání alespoň základní znalostí němčiny.
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Aktuální problémy a nedostatky z pohledů zaměstnanců:

- Špatné platové podmínky zaměstnanců.

- Chybějící motivační systém pro motivaci zaměstnanců ve zdokonalování se.

- Neproplácení přesčasů u stálých zaměstnanců.

- Nedostatečný systém odměn za práci ve svátky a v noci.

- Nevyhovující organizace pracovní doby ( především volných dní ).

- Nedostatečný personál ve skladech.

- Nespravedlivé rozdělování spropitného.

- Nedostatečné parkovací plochy pro zaměstnance.

V předcházejících bodech jsem uvedl souhrn nedostatků, které by mohl manager 

personalista ovlivnit a změnit, pro daleko efektivnější chod hotelu a spokojenější 

zaměstnance. Tyto body vycházejí z mé analýzy hotelu, kde jsem se snažil o co 

nejobjektivnější pohled. 

Zároveň, ale závěrem této kapitoly chci dodat, že hotel Horizont je velmi dobře fungující 

zařízení. Má spoustu věrných klientů a práce v něm je v porovnání s ostatními pracemi co 

jsem mohl v životě zkusit velmi příjemná. Podle mého názoru se jedná o moderní ubytovací 

zařízení, s dobrou perspektivitou a dobrým vedením i zaměstnanci. Ale i ta nejdokonalejší 

organizace má své chyby a nedostatky, na kterých se musí pracovat v zájmu budoucnosti. I 

hotel Horizont má své nedokonalosti a nedostatky,  a nový manager, kterému je tato práce 

určena, může tyto nedostatky odstranit.
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5. Doporučení

Touto prací se snažím naplnit cíle, které jsem si stanovil. Jeden cíl naplňuje tato práce 

již v předchozích textech, a to vytvoření základní příručky pro nového managera hotelu 

Horizont. Myslím si, že po přečtení a prostudování tohoto textu, si může budoucí manager 

udělat dobrý základní obraz o tom, co ho v jeho budoucím povolání čeká a nemine. 

Výstupem druhým bylo zjistit aktuální nedostatky v hotelu Horizont a jejich souhrnu 

jsem věnoval předešlou kapitolu. Následující část je věnována mým návrhům a mým 

doporučením, podle kterých by se mohly problémy vyřešit, a tato doporučení by mohla 

přispět k efektivnějšímu chodu hotelu. 

Návrhy k hotelu jako celku:

- Zaměřit se více na cestovní ruch. Doporučuji rozšířit marketingové oddělení o jednoho 

zaměstnance, který by se zcela zaměřil na práci s kongresovým cestovním ruchem.

- Lépe využít jazykové znalosti zaměstnanců. Dát zaměstnancům vědět o možnosti, že 

dobře jazykově vybavení zaměstnanci mají možnost své znalosti využít. Se 

zaměstnanci, kteří projeví zájem, projednat možnost rozšíření pracovní smlouvy a 

později je nabídnout při mezinárodním kongresovém cestovním ruchu. Klientům by 

mohlo velmi ulehčit návštěvu, pokud jim odpadne starost při koordinaci tlumočníků a 

hotelu Horizont by se zvedla s minimálními náklady nabídka a atraktivnost 

nabízených služeb.

- Lépe se zaměřit na konkurenci. Doporučuji nechat zpracovat u marketingového 

oddělení konkurenční analýzu, pečlivě se zaměřit na nabízené služby, porovnat je, a 

vyzdvihnout přednosti hotelu Horizont. Později do propagačních materiálů zapojit 

slogany: „Jako jediní nabízíme…“.

Návrhy u managerů:

- Provádět u nových managerů teoretickou průpravu v cestovním ruchu. 
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- Podpořit znalost managerů o hotelu. Podle mého názoru by si měl každý začínající 

manager odpracovat dvě směny na jednotlivých úsecích. Není to nic ponižujícího a 

manager by získal daleko lepší přehled o chodu na hotelu.

- Při organizaci času by měl vedoucí managerského oddělení jasně určit, jaké jsou 

hlavní cíle práce, čeho co se má každý den dosáhnout. Na to by se měl manager 

soustředit, a ne si ubírat energii a čas zbytečnostmi.

- Doporučuji lépe seznamovat managery s konkurencí. Pokud hotel Horizont provede 

mnou doporučovanou analýzu, měl by se s ní každý manager detailně seznámit.

- Zlepšit komunikaci mezi přicházejícím a odcházejícím managerem ( ze směny na 

směnu ). První je možnost odpracovat minimálně půl dne společně, a nebo vyplnit 

základní formulář událostí z minulé směny. Povinností nově příchozího managera 

musí být jeho neodkladné přečtení. Návrh takového dokumentu přikládám v příloze č. 

12.

Návrhy u zaměstnanců:

- Doporučuji provádět jednání i se řadovými zaměstnanci. Stanovit pevné datum, kde se 

sejde hlavní manager se řadovými zaměstnanci a bude zde dán prostor k diskusi, 

návrhům a stížnostem. Schůze by měly být minimálně jednou měsíčně a hlášené 

dostatečně dopředu, aby se každý stihl dobře a dostatečně připravit.

- Doporučuji stanovit minimální požadavky pro přijetí zaměstnance. Minimum je 

výuční list, pokud se jedná o zaměstnance, který přijde do kontaktu s hosty, tak 

maturitní zkouška z německého jazyka. 

- Při přijímání praktikantů a brigádníků zavést povinné přijímací pohovory 

s managerem. Manager by se měl zaměřit na jejich ochotu pracovat, zkušenosti a 

hlavně jazykové znalosti.

Návrhy na řešení u aktuálních nedostatků:

- Platové podmínky v hotelu Horizont jsou opravdu nevyhovující a vedení by mělo začít 

určitě projednávat možnost zvýšení platů.

- Doporučuji zavedení prémií pro zaměstnance, kteří chodí na jazykové kurzy a mají 

zde výsledky odpovídající intenzitě kurzů.
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- Zcela bezvýhradně doporučuji vypracovat podrobný plán odměn za práci přesčas, o 

svátcích a v noci. Odměny by měly být znatelnější a motivující.

- Zlepšit organizaci volných dní a zavést v systému tvorby rozpisu směn tzv. krátký a 

dlouhý týden.

- Přijmout jednoho zaměstnance, který bude k dispozici minimálně dopoledne ve skladu 

a bude pomáhat při vydávání inventáře.

- Doporučuji zahájit jednání s městem Pec pod Sněžkou o využívání parkovacích ploch 

zaměstnanci hotelu Horizont.
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Přínos práce

Při mé pracovní praxi v hotelu Horizont nastupoval do zaměstnání nový manager. 

Právě z jeho nástupu vznikla inspirace pro tuto práci. Doufám, že nebude zapomenuta 

v archívu, ale dostane se i do rukou lidí v hotelu Horizont. Zde bude v první řadě základní 

příručkou pro začínající managery a pomůže jim v jejich zapracování a startu do nové životní 

etapy. 

Dále budu rád, pokud alespoň některé z mých poznatků, doporučení a rad pomohou 

zlepšit situaci v hotelu Horizont. Personálu i jeho vedení se bude díky těmto zlepšením 

odvádět lépe jejich práce a bude to nejlépe vidět na spokojenosti hostů, kteří se budou rádi 

vracet.

Pro mě byla tato práce také ohromným přínosem. Mohl jsem zde aktivně spojit 

znalosti, které jsem získal na vysoké škole, a uvědomil jsem si, jak jednotlivé bloky učiva do 

sebe zapadají když začne vznikat samotný projekt a za mnou zůstává viditelná odvedená 

práce. 
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Závěr

Tato práce měla napomoci hned několika věcem. Snažil jsem se vytvořit příručku pro 

nového, začínajícího managera v hotelu Horizont. Analyzovat současnou situaci z pohledu 

managersko-personálního oddělení a navrhnout řešení současných problémů.

V první části jsem se snažil budoucího čtenáře, managera hotelu, uvést do 

problematiky cestovního ruchu, seznámit ho s jeho budoucí prací a nastínit jeho základní 

povinnosti v jeho novém zaměstnání. Pokud mu tato práce alespoň z části ulehčí vstup do 

nového života, je to pro mě ohromnou odměnou a jsem rád, že jsem mohl napomoci.

Dále jsem analyzoval současnou situaci v hotelu Horizont. Při této analýze jsem 

narazil na nedokonalosti a místa, která by se dala zlepšit. Doufám, že mé návrhy nezůstanou 

pouze textem v této práci, ale opravdu a efektivně pomohou hotelu Horizont.

Myslím si, že hotel Horizont je jedinečný, a každému mohu opravdu vřele doporučit 

návštěvu tohoto krásného místa a jeho okolí. Z vlastní zkušenosti vím, že nechat se pohltit 

krásou Krkonoš, je jeden z nejhezčích životních zážitků. Hotel Horizont má své chyby, ale na 

světě není dokonalosti a svými mnoha klady přesvědčil již mnoho klientů, že zde mohou 

prožít neopakovatelně krásné chvíle.

Cestování a cestovní ruch je mým ohromným koníčkem, a proto jsem rád, že jsem 

mohl tuto práci zaměřit právě na pro mě natolik zajímavé téma.
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Resumé

Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Krkonoších. Cestovní ruch je 

významnou součástí hospodářství a jedná se o jedno z nejužitečnějších odvětví ekonomiky 

v ČR.

Cílem mé práce je vytvořit informační balíček pro začínajícího managera v hotelu 

Horizont. Poskytnout mu dostatek základních informací, které mu budou užitečné při vstupu 

do nového zaměstnání. 

Dále jsem analyzoval současnou situaci v hotelu Horizont, zjistil současný stav hotelu 

který se týká hlavně managerů personalistů. Při své práci jsem narazil na různé nedostatky a 

v závěru práce jsem navrhl jejich řešení.

Data jsem získal od hotelu Horizont, rozhovorem se zaměstnanci a použil jsem 

poznatky z mé pracovní praxe v tomto hotelu. Svojí prací se snažím zlepšit chod hotelu 

Horizont a usnadnit práci nejen managersko personálnímu oddělení, ale i zlepšit situaci 

zaměstnanců a zvýšit spokojenost zákazníků.

Summary

This bachelor work is focused on tourism in the Krkonoše mountains. Tourist industry 

is an important part of economy and it is also one of the most profitable branches of economy 

in the Czech Republic.

The aim of my work is to make an information packet for beginning manager of hotel 

Horizont and to offer him enough basic information which will be useful for entry into the  

new employment.

Further I analysed present circumstances in the hotel Horizont, I found out current 

situation of this hotel concernig mainly managers – personnel officers. During my work I 

have found several drawbacks and in the conclusion of my work I suggested possible 

solutions of these drawbacks.

I obtained these data from the hotel Horizont by interviewing employees and I also 

took use of my working experience in this hotel. By this work I try not only to improve the 

operation of the hotel Horizont and to make the work easier for manager – personnel 

department, but I also try to improve the situation of employees and to increase satisfaction of 

customers.
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