
 

Příloha 1: 
 

Představení a charakteristika hotelu Tennis Club*** 
 
Historie hotelu  

 

Historie hotelu je poměrně krátká. V roce 1994 se marketingová firma 

TennisKomerc rozhodla postavit hotel. Měla dlouhodobou smlouvu s rakouskou 

cestovní agenturou ESTA, která do hotelu vozila sportovně založené dovolenkáře. 

Nechtěli je nechat utrácet za ubytování jinde, když mohli vydělat víc, než jen za ten 

tenis. Na jaře roku 1995 se rozjel provoz, v průběhu roku začalo fungovat sportcentrum 

- v té době to byl bowling, tennis a squash. V roce 1996 skončila firma TennisKomerc  

a hotel koupila firma Micos. Ta ho vlastní doposud. Hotel ale neprovozovala, vždycky 

byl v pronájmu. Od roku 1999 hotel provozuje Bohemia s. r. o. Olomouc. V roce 2000 

bylo ke Sportcentru dostavěno rehabilitační centrum což, znamená fittcentrum, bazén, 

sauna, pára, solárium.  V roce 2002 následovala další fáze výstavby, kdy se přestavěla 

vstupní hala, přemístíla recepce a hlavně se dostavěl kongresový sál, protože do té doby 

byla restaurace jen pro cca 60 osob, s kongresem se dělají akce až pro 100 osob. 

Ve stejném roce bylo dostavěno a otevřeno NTC - národní tenisové centrum 

Morava. V České republice jsou jen dvě, jedno v Čechách, jedno na Moravě, právě 

tady. Školí se tam trenéři, rozhodčí, starají se o mladé hráče.  

 

Současnost hotelu 

 

V současné době je hotel Tennis Club*** cílová destinace světových sportovních, 

politických a společenských špiček. Nabízí kvalitní ubytování v kombinaci s tradičně 

chutnou kuchyni a nadstandardními doplňkovými službami. Hotelový komplex Vám 

mimo širokou škálu standardně prezentovaných hotelových, konferenčních a sportovně 

– relaxačních služeb, nabídne skvělé venkovní posezení u kaskádovité fontány, vhodné 

pro celodenní občerstvení, či večerní rauty, kde ve spojení s kongresovým  

a restauračním sálem vzniká prostor pro více než 300 osob. Tento prostor nabízí skvělé 

zázemí pro pořádání oděvních přehlídek, koncertů a v neposlední řadě 

nezapomenutelných diskoték.  

 



 

K zajištění firemních akcí se nabízí hned několik možností. K realizaci těch 

největších slouží audio – vizuálně vybavená sportovní hala, která pojme několik stovek 

účastníků dané konference, či meetingu. K zajištění menších seminářů a školení 

poslouží moderně vybavený kongresový sál pro cca 100 osob, popřípadě jeden ze čtyř 

menších jednacích salonků. Samozřejmostí jsou služby cateringové, kterými se hotel 

může opravdu pyšnit. Celá řada firemních akcí bývá automaticky spojena s doplňkovým 

sportovně – relaxačním programem.  

 

Hotel přímo sousedí s městským lesoparkem „Hloučela“, kde najdou pohodu  

a čerstvý vzduch všichni vyznavači procházek a joggingu. Nedaleko hotelu se nachází 

jízdárna Cavalo, která nabídne všem milovníkům koní to správné adrenalinové vyžití. 

Město Prostějov a jeho okolí je díky své poloze optimální lokalitou pro provozování 

cykloturistiky. Kromě toho mohou všichni vyznavači letních radovánek navštívit nově 

vybudovaný městský aqvapark, golfisté si zajisté vyberou mezi dvěma nedaleko 

vzdálenými moderními areály.  

Umístění hotelu 

 

Samotný areál Hotelu se nachází v severní, klidné části města Prostějova, zhruba  

5 minut od dálniční tepny Brno – Ostrava.  

 

Služby hotelu  

 

V rámci nejzákladnějšího členění nabízí hotel svým zákazníkům dva druhy služeb. 

Jedná se o služby základní a doplňkové. Služby základní nabízí služby, které tvoří 

ubytovací a stravovací zařízení. A za doplňkové služby můžeme považovat ostatní 

služby, které hotel Tennis Club*** svým zákazníkům nabízí. Jedná se například  

o tenisové kurty, squash, badminton, bowling, posilovnu, masáže. Pořádání 

kongresových akcí od 150 – 200 osob. Nabízí prostory, technické zázemí – 

diaprojektor, notebook, ozvučení, hifi, televize a DVD přehrávač.  

 



 

Ubytování hotelu  

 

Tento multifunkční komplex nabízí ubytování v 61 moderních pokojích  

a apartmánech s celkovou kapacitou až 150 lůžek. Ceny ubytování:  

Jednolůžkový pokoj + snídaně + 1 hod bazénu + hlídané parkoviště   

Cena: 1.500,- Kč osoba /den 

Dvoulůžkový pokoj + snídaně + 1 hod bazénu + hlídané parkoviště  

Cena: 2.200,- Kč osoba /den 

Dvoulůžkový pokoj, přistýlka + snídaně +1 hod bazénu + hlídané parkoviště  

Cena: 2.800,- Kč /den 

Apartmán + snídaně +1 hod bazénu +hlídané parkoviště  

Cena: 3.000,- Kč / den 

Ubytování zvířete  

Cena: 150,- Kč / den 

 

Slevy jsou poskytovány stálým zákazníkům, při delším pobytu nebo ve větších 

skupinách.  

 

Vybavení hotelového pokoje 

 

Pokoje jsou standardně vybaveny sociálním zařízením (WC a vana na pokoji), 

televize se satelitními programy, přístup na internet (možnost zapůjčení kabelu  

na recepci), minibar, telefon, hlídané parkoviště.  

 

Restaurace hotelu 

 

Skládá se ze 2 částí a to z jídelny a lobby baru. Kapacita míst jídelny je 60 a lobby 

baru 35 míst. Jídelna se může rozšířit až na 150 míst do kongresového sálu, který  

je oddělen zahrnovacími dveřmi. Rauty se pořádají venku na atriu, snídaně jsou formou 

švédských stolů v ceně ubytování od 7.00 do 10.00 hod., obědy od 11.00 do 14.00 hod, 

večeře od 17.00 do 18. 30 dle výběru z jídelního lístku nebo dle dohody. Výrobní 

středisko navazuje na odbytové. Příjemné posezení v restauraci či lobby baru nabízí 

hostům přípravu místní speciální kuchyně. Příjemná obsluha doporučí jedno z mnoha 

výtečných vín z různých koutů světa.  



 

Součástí hotelu je recepce, která funguje 24 hodin denně, kde je možné si zakoupit 

něco k pití a nějaký sladký mls. V další hale se nachází menší recepce, která  

je u tenisových kurtů, sauny, squashe, kde je také možnost občerstvení a kde mají  

na starosti tyto sportovní vyžití.  

 

Typy na výlet pro účastníky: Olomouc, kde můžou navštívit památky a takové nově 

otevřený aqvapark, ZOO. Ve Vyškově také ZOO a dinopark, aqvapark. A blízkosti 

Prostějova se nachází hrad Bouzov. Také možnost vyhlídkových letů zajištěných 

seskoky padákem. 

 

Pracovníci hotelu 

 

Celkový počet zaměstnanců je 36. Co se týká pracovníků hotelu, doporučuji, aby 

své zaměstnance, zejména ty, kteří přicházejí do osobního kontaktu se zákazníky,  

i nadále vzdělával, především v dovednostech komunikace v cizích jazycích. Pracovníci 

by se měli chovat k zákazníkům ochotně, mile a měli by vyhovět přáním zákazníka.  

 

Známé osobnosti 

 

Hotel také navštívilo několik známých osobností, jako jsou například Tomáš 

Berdych, Jiří Novák, Carl Lewis, Jaromír Jágr, Karel Gott, Václav Klaus a spousta 

dalších osobností. [30] 

 

 



 

Příloha 2:  
 

SWOT analýza hotelu Tennis Club*** 
 

Každá SWOT analýza poskytuje silné a slabé stránky hotelu, identifikuje možné 

příležitosti a hrozby, které s daným podnikáním souvisí. Před sestavením analýzy jsem 

navštívila tento hotel. Na veškeré dotazované otázky mi poskytli odpověď a také mě 

poskytli možnost exkurze celého hotelu.   

 

Silné stránky 

 

• Dobrá image hotelu 

• Vlastní kongresové centrum o dostatečné kapacitě 

• Dobrá pěší i dopravní dostupnost 

• Široká škála sportovně – relaxačních služeb 

• Výhody pro skupiny a stálé klienty 

• Kvalita nabízených služeb 

• Ochota personálu 

• Malá konkurence 

• Hlídané parkoviště 

• Velké množství kurtů 

• Bezbariérový pokoj 

• Vybavení a image restaurace 

• Nabídka zábavy celého dne 

 

Slabé stránky 

 

• Nedostatečná propagace v médiích (i v zahraničí) 

• Slabší poptávka v restauraci 

• Nedostatek parkovacích míst 

• Vyšší ceny 

 

 



 

Příležitosti 

 

• Dopravní dostupnost 

• Železniční uzel prochází městem 

• Malá konkurence v *** kategorii hotelu 

• Využití vysoké návštěvnosti v létě díky pořádání akcí, koncertů 

• Možnost konání výletů a takové vyhlídkových letů 

• Vlastní internetové stránky 

 

Hrozby 

 

• Konkurenční hotel Grandhotel Rolný*** 

• Růst cen 

 

Z analýzy vyplývá, že hotel má dobré postavení na trhu, ale vždy je třeba zkoumat 

situace, kdy může poskytnout návštěvníkům více služeb. Silných stránek má tento *** 

hotel mnoho, nabízí převážně velkou řadu sportovně – relaxačních služeb. Ale na druhé 

straně se tu vyskytují již zmíněné slabé stránky, které je třeba předcházet. Je třeba určitě 

člověka (zaměstnance), který se této dané problematice bude věnovat.  

 

Vyskytuje se tady i mnoho příležitostí, kterých by měl návštěvník i hotel využít. 

Velkou příležitostí jak jsem již ve SWOT analýze zmínila, je každoroční pořádání 

letních akcí, kde veškeré hotely a penziony doslova „praskají ve šveh“. Podnik můžou 

nejvíce ohrozit hrozby. Největší hrozbou hotelu je konkurenční hotel Grandhotel 

Rolný***. Tento hotel mě moc neoslovil z důvodu neochotě zaměstnanců a image 

hotelu.  

 

 



 

Příloha 3: 

Dotazník hotelu Tennis Club*** 

 

1. Pohlaví 

• muž 

• žena 

 

2. Věk 

• Méně než 18 let 

• 19 – 25 let 

• 26 – 35 let 

• 36 – 45 let 

• 46 a více 

 

3. Kraj 

• Moravskoslezský 

• Olomoucký 

• Zlínský 

• Ústecký 

• Jihočeský 

• Pardubický 

• Královéhradecký 

• Jihomoravský 

• Vysočina 

• Středočeský 

• Plzeňský 

• Liberecký 

• Karlovarský 

• hl. m Praha 

 

4. Navštívil(a) jste již hotel Tennis Club? 

• ano 

• ne 



 

5. Jak dlouhý pobyt jste při Vaši poslední návštěvě v hotelu Tennis Club  

strávil(a)? 

• 1 -2 noci 

• 3 -4 noci 

• 5 – 7 noci 

• delší pobyt 

 

6. Stravoval(a) jste se v hotelu? 

• ano – snídaně 

• ano – polopenze 

• ano plná penze 

• ne, nestravovala 

 

7. Využila jste některou z doplňkových služeb? 

• ano 

• ne – přejděte otázku 

 

8. Kterou z doplňkových služeb jste využil(a)? Vyberte jednu hlavní. 

• tenisové kurty 

• kulečník 

• bazén 

• sauna 

• solárium 

• posilovna 

• squash 

 

9. Jste názoru, že cena odpovídá kvalitě poskytovaných služeb? 

• ano, cena odpovídá kvalitě 

• ano, byl(a) bych ochoten / ochotna zaplatit více 

• ne, cena by měla být nižší 

 

 



 

10. Byl(a) jste s hotelem a službami natolik spokojen(a), že byste jej v budoucnu 

opět navštívil(a)? 

• ano 

• ne 

 

11. Doporučil(a) byste hotel svým známým? 

• ano 

• ne  



 

Příloha 4: 

 

Představení a charakteristika restaurace U krále Ječmínka 
 

Zatím, co na počátku 19. století byly ve městě tři pivovary a čtyři sladovny, dnes 

je v Prostějově jediná varna piva – U krále Ječmínka. Zato jsou zde čtyři piva stále  

na čepu a tři druhy, které se vaří při zvláštních příležitostech. 

 

Minipivovar byl založen v 1999 jako první domácí hanácký pivovar Fenix  

a začal vařit na počátku roku 2000, restaurace byla otevřena pro veřejnost od května 

2000. Nachází se ve dvoře areálu bývalého kina. Restaurace je otevřena v pondělí – 

pátek od 10:30, v sobotu – neděli od 11 hod. Hned naproti vchodu stojí vlevo varna, kde 

se pivo vaří a vedle scezovací pánev, odtud jde čerstvě uvařená mladina přes chladič  

na spilku otevřené kádě za sklem v levé části pivnice.  

 

Zde probíhá hlavní kvašení asi 7 dní. Poté jde pivo do velkých ležáckých tanků, 

které jsou uloženy ve sklepě, kde pivo leží a asi po 30 dnech jde přímo vedením 

z ležáckého sklepa na čep. Všechny piva jsou nefiltrovaná, tj. kvasnicová, velmi hutná. 

Součástí restaurantu je i nekuřácká koliba s kapacitou cca 90 míst. Restaurace nabízí 

několikrát v měsíci speciality např. pečená žebírka na černém pivu, uzená kolena, 

zabíjačkové speciality a další. Také na čepu vždy nějaké speciální pivo např. višňové 

nebo na Vánoce speciální šestnáctistupňové, v brzké době také švestkové či konopné 

s příchutí manga.  

 

Restaurace kvůli velké návštěvnosti zvětšila prostory pro návštěvníky  

a milovníky piva. Pro přespolní i hosty domácí může tato restaurace přichystat oslavy, 

večírky a různé jiné společenské posezení za účelem utužování vzájemných vztahů 

jakož i veselé zábavy. V tomto zařízení je připraveno několika možností 1. rezervace 

stolů v kuřáckém či nekuřáckém oddílu, 2. připravit některou ze specialit tohoto 

podniku, která bude zhotovena pouze k vaší příležitosti. Při rezervaci do této restaurace 

si můžete vybrat, zda si rezervujete kuřácký či nekuřácký oddíl. V zimě si můžete 

vybrat i místo u krbu.  

 



 

Restaurace se nachází v blízkosti centra města Prostějova. Sídlí ve dvoře, 

provozovna je viditelně označena. Tuto restauraci jsem si vybrala z důvodu příjemného 

prostředí, ochotného personálu, velkým výběrem pokrmů a také kvůli tomu, že se zde 

vaří domácí, originální, kvasnicové pivo, které mají v pěti příchutích. Avšak před 

několika měsíci má tato restaurace nového majitele. Dřív měla tato restaurace velké 

jméno a patřila k nejoblíbenějším. Po přečtení několika recenzí a z vlastní zkušenosti 

jsem přispěla k názoru, že tato restaurace jde s žebříčkem hodnocení dolů. Zhoršila  

se jak ochota personálu, tak hlavně kvalita připravovaných pokrmů. [50] 



 

Příloha 5:  

 

SWOT analýza restaurace U Ječmínka 

 

 SWOT analýza se skládá ze silných a slabých stránek vybrané restaurace, 

identifikuje možné příležitosti a hrozby, které s daným podnikáním souvisí. Před 

sestavením analýzy jsem navštívila tuto restauraci. 

 

Silné stránky 

 

• Dobré umístění restaurace, v blízkosti centra 

• Široký sortiment nabízených pokrmů, kvalita specialit 

• Vlastní výroba kvasnicového piva 

• Velká kapacita restaurace 

• Možnost pronájmu pro společenské akce 

• Oddělený prostor kuřáků i nekuřáků 

• Možnost výběru denního menu přes internetovou stránku 

 

Slabé stránky 

 

• Neochota personálu 

• Větší vzdálenost parkoviště od restaurace 

• Vysoké ceny 

• Špatná otevírací doba 

• Špatná klimatizace 

• Nepřehledná internetová stránka 

 

Příležitosti 

 

• Nové druhy piva – vanilkové, čokoládové a další 

• Letní zahrádka 

 

 



 

Hrozby 

 

• Růst cen 

• Konkurence 

 

Tato restaurace patřila k velmi oblíbeným a navštěvovaným restauracím Prostějova. 

Měla velké jméno do té doby, než se změnil majitel této provozovny. Na tuto restauraci 

z vlastní zkušenosti bych vyjmenovala spoustu silných stránek. V analýze je vypsaná  

i spousta slabých stránek, ne všechny slabé stránky jsou za provozu nového majitele. 

Mezi příležitosti této restaurace bych zavedla možnost letní zahrádky. Prostory na tuto 

příležitost jsou. U hrozeb bych zmínila především konkurenci, která se nachází 

nedaleko této restaurace. A to restaurace Na Kovárně.  

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6: 

Mapa Prostějova 

 
 

Zdroj: mapa z informačního centra Prostějov 



 

Příloha 7:  

Fotografie hotelu Tennis Club*** 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: leták hotelu 



 

Příloha 8:  

Fotografie restaurace U Ječmínka 
 

 

 

Zdroj: http://pivni.info/pic/jecminek.jpg 
 

 

 

Zdroj: http://www.pivovary.info/gallery/gal130_obr1201334192_143.jpg 

 

 

 

Zdroj: http://pivni.info/foto/galery34/vphm-pr-interier.jpg 


