
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

Návrh marketingového mixu pro nově vznikající penzion 

The layout of a marketing mix for a newly emerging guest-house 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Martina Slačíková 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Martina Steinová, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2011 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežné prohlášení 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně.  

 

29.4.2011 Bc. Martina Slačíková



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Ing. Martině Steinové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce a majiteli 

penzionu Buffalo za poskytnutí veškerých potřebných informací a ochotnou spolupráci. 

 



 

OBSAH 
 

1 ÚVOD............................................................................................................................ 1 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ .................................................. 2 

2.1 Marketing .............................................................................................................. 2 

2.2 Sportovní marketing .............................................................................................. 2 

2.3 Marketing služeb ................................................................................................... 3 

2.3.1 Služba ............................................................................................................ 3 

2.3.2 Vlastnosti služeb............................................................................................ 4 

2.4 Marketingový mix služeb ...................................................................................... 7 

2.4.1 Produkt / Služba (Product) ............................................................................ 7 

2.4.2 Cena (Price) ................................................................................................... 9 

2.4.3 Distribuce (Place) .......................................................................................... 9 

2.4.4 Marketingová komunikace (Promotion) a kooperace ................................. 10 

2.4.5 Lidé (People) ............................................................................................... 13 

2.4.6 Materiální prostředí (Physical evidence)..................................................... 14 

2.4.7 Procesy (Processes) ..................................................................................... 14 

2.5 Cestovní ruch....................................................................................................... 15 

2.5.1 Specifika cestovního ruchu.......................................................................... 15 

2.5.2 Hospitality ................................................................................................... 16 

3 METODY A TECHNIKY VÝZKUMU ..................................................................... 17 

3.1 Definice metody a techniky................................................................................. 17 

3.2 Metodika a proces marketingového výzkumu..................................................... 17 

3.3 Etapy vlastního výzkumu .................................................................................... 21 

3.3.1 Přípravná fáze .............................................................................................. 21 

3.3.2 Realizační fáze............................................................................................. 23 

4 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ......................................................................... 25 

4.1 Charakteristika penzionu ..................................................................................... 25 

4.2 Makroprostředí .................................................................................................... 26 

4.2.1 Demografické prostředí ............................................................................... 26 

4.2.2 Ekonomické prostředí.................................................................................. 27 

4.2.3 Politicko-právní prostředí ............................................................................ 28 

4.2.4 Technologické (inovační) prostředí............................................................. 29 

4.2.5 Sociálně – kulturní prostředí........................................................................ 29 



 

4.2.6 Přírodní prostředí......................................................................................... 30 

4.3 Mikroprostředí ..................................................................................................... 30 

4.3.1 Zákazníci ..................................................................................................... 30 

4.3.2 Dodavatelé ................................................................................................... 31 

4.3.3 Konkurence.................................................................................................. 31 

4.3.4 Veřejnost...................................................................................................... 35 

4.3.5 Zprostředkovatelé ........................................................................................ 35 

5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT ................................................................................ 36 

5.1 Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření ...................................................... 36 

6 NÁVRH MARKETINGOVÉHO MIXU PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ  PENZION ..... 53 

6.1 Produkt/ Služba  a package.................................................................................. 53 

6.2 Cena..................................................................................................................... 57 

6.3 Distribuce ............................................................................................................ 58 

6.4 Marketingová komunikace a kooperace .............................................................. 60 

6.4.1 Marketingová komunikace .......................................................................... 60 

6.4.2 Kooperace.................................................................................................... 61 

6.4.3 Návrh nákladů marketingové komunikace .................................................. 62 

6.5 Lidé...................................................................................................................... 63 

6.6 Materiální prostředí ............................................................................................. 64 

6.7 Procesy ................................................................................................................ 65 

7 ZÁVĚR........................................................................................................................ 67 

Seznam použité literatury ..................................................................................................  67 

Seznam zkratek 

Seznam příloh 

 



 

1 

1 ÚVOD 

 
Fond volného času lidí se neustále zvyšuje a většina ho využívá pro cestování. Cestovní 

ruch je jedno z nejvíce dynamicky se rozvíjejících odvětví a jeho velká část souvisí se 

sportem. Lidé cestují za prací, pro potěšení a zábavu nebo právě z důvodu sportovních 

zážitků a mají na trávení svého volného času stále vetší nároky.  Penzion Buffalo se 

nachází ve Špindlerově Mlýně, a proto do něj lidé budou jezdit převážně za sportem. 

 

V současnosti je trhu cestovního ruchu velká konkurence, a proto se musí poskytovatelé 

těchto služeb snažit nabídnout kvalitní služby, zachytit nejnovější trendy a technologické 

změny a zařadit je do své nabídky, jen tak můžou na trhu uspět. Většina potenciálních 

hostů stále hledá nové formy jak trávit svou dovolenou, protože jsou unaveni stereotypem 

panujícím ve velkých městech kde žijí a pracují. Penzion by se měl snažit uspokojit 

všechna přání a požadavky svých potenciálních zákazníků, poskytovat široký výběr služeb 

a neustále sledovat jejich kvalitu a v neposlední řadě hledat konkurenční výhody, které je 

odliší od konkurence. Kvalita poskytovaných služeb ale není nejdůležitějším prvkem, který 

zákazníci hodnotí. Velmi důležitý je také personál penzionu, který tvoří příjemné prostředí 

a vytváří úsudek hostů o jejich pobytu. Je to právě personál, který může ovlivnit hosty, aby 

se do penzionu opět vrátili, a proto  je třeba dbát na jeho správný výběr. 

 

Cílem mé práce je navrhnout nově vznikajícímu horskému penzionu Buffalo 

marketingový mix a pomoci mu tak při zahájení jeho provozu.  

 

V teoretické části mé diplomové práce vymezím pojmy týkající se marketingu, vlastností 

služeb, marketingového mixu a cestovního ruchu. V další kapitole uvedu metodiku 

výzkumu co se týká teorie, přípravné a realizační fáze. Následující část se bude týkat 

charakteristiky prostředí, tzn. makroprostředí a mikroprostředí penzionu. V kapitole 

„Analýza získaných dat“ budou výsledky realizovaného výzkumu vyhodnoceny a graficky 

doplněny. V závěru práce se pokusím navrhnout ze získaných výsledků marketingový mix 

pro penzion Buffalo.  
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

 

2.1 MARKETING 

  

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a 

skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot.“ [9, str. 30]  

 

„Marketing je manažerský proces, zodpovídající za identifikaci, předvídání a uspokojování 

požadavků zákazníků při dosahování zisku. Cílem organizace v oblasti marketingu je 

vytvořit, získávat a udržet si zákazníka. Zákazník je ve středu všeho, co organizace dělá.“ 

[7, str.24]  

 

Všechny marketingové aktivity se v marketingově orientované organizaci soustřeďují na 

poznávání a uspokojování potřeb zákazníků. Důležité je, aby potřeby zákazníků byly 

uspokojovány stejně efektivně jak pro zákazníka tak i pro organizaci. [7] 

 

2.2 SPORTOVNÍ MARKETING 

Sportovní marketing definují B.G Pitts a D.K. Stotlar (1996) jako: „Proces navrhování a 

zdokonalování činnosti pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního 

produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ 

[3, str.5]   

 

Sportovní marketing v současné době postihuje dvě hlavní tendence: 

- Marketing sportovních produktů a služeb, které jsou směřovány přímo ke 

spotřebiteli 

- Marketing jako sportovní reklama  [3] 

 

Nástin marketingové koncepce ve sportu uvádí „nabídku pro zákazníky, opírá se o analýzu 

trhu a stanovuje ekonomické, sportovní a sociální cíle krátkodobého i dlouhodobého 

charakteru.“  [3, str.17] 
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2.3 MARKETING SLUŽEB 

 

V sektoru služeb se marketingová orientace firem objevuje až v sedmdesátých a 

osmdesátých letech 20.století.  Značný vliv na využívání marketingu ve sféře služeb měla 

deregulace mnoha kategorií služeb v zemích s tržní ekonomikou. Organizace, které 

poskytovaly služby, rychle rozpoznaly výhody marketingové koncepce a začaly ji pomalu 

využívat. Marketingová orientace tedy znamená orientaci na zákazníka, na konkurenci a 

koordinaci mezi různými funkcemi v organizaci tak, aby přinesla vysokou hodnotu pro 

zákazníka. [7] 

 

2.3.1 Služba 

Sektor služeb je nesmírně rozsáhlý. Nejvíce služeb poskytuje ve většině zemí stát. Dále na 

trhu služeb operují neziskové organizace jako nadace a charitativní sdružení a v neposlední 

řadě poskytuje služby také podnikatelský sektor. Tento sektor poskytuje služby, za které 

realizuje určitý zisk. Podnikatelská oblast služeb se zaměřuje například na banky, 

pojišťovny, právní a komerční poradenství, hotely a cestovní ruch. [12] 

 

Definice služeb: 

Podle Kotlera a Armstronga je: „služba jakákoli činnost nebo výhoda, kterou jedna strana 

může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. 

Produkce služby může, ale nemusí, být spojena s hmotným produktem.“ [12, str.12]  

 

Definice služeb dle americké marketingové asociace: 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují 

uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. 

Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití 

nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ [12, str. 20]   

 

Základní klasifikace služeb 

Základní klasifikace služeb provedená ekonomy Footem a Hattem: 

 

Terciální – zástupci těchto služeb jsou restaurace a hotely, holičství a kadeřnictví, 

kosmetické služby, prádelny a čistírny, opravy a údržba domácích přístrojů a domácnosti, 

rukodělné a řemeslnické práce a další domácí služby. 
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Kvartérní – zde řadíme dopravu, obchod, komunikace, finance a správu. 

Charakteristickým rysem těchto služeb usnadňování, rozdělování činností a tím i 

zefektivnění práce. 

 

Kvintérní – příkladem jsou služby zdravotní péče, vzdělávání a rekreace. Hlavním rysem 

je že poskytované služby svého příjemce mění a určitým způsobem zdokonalují. [12, 

str.13] 

 

2.3.2 Vlastnosti služeb 

Sektor služeb je charakteristický svými specifickými vlastnostmi, které musí brát 

management penzionu v úvahu při poskytování svých produktů. Lidé přicházejí do 

ubytovacích zařízení za odpočinkem, zábavou nebo za sportem. Hosté mají svá očekávání 

a je na managementu, aby se pokusili jejich přání a požadavky uspokojit. Právě specifické 

vlastnosti služeb jim jejich rozhodování poměrně ztěžují, ale pokud s tím počítají mohou se 

vyvarovat zbytečných chyb.  [7, 12] 

 

- Nehmotnost 

- Neoddělitelnost 

- Proměnlivost 

- Pomíjivost 

- Nemožnost vlastnictví 

 

1) Nehmotnost 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb. Čistou službu nelze zhodnotit 

žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před koupí prohlédnout ani vyzkoušet. Některé 

prvky, které představují kvalitu nabízené služby, lze ověřit až při nákupu či spotřebě 

služby. Z toho také plyne vyšší míra nejistoty pro zákazníka při nákupu služby. Zákazník 

má těžší výběr mezi konkurujícími si poskytovateli podobných služeb. Tuto nejistotu se 

snaží marketing služeb kompenzovat posílením marketingového mixu o prvek 

materiálního prostředí, zdůrazněním komunikačního mixu a zaměřením se na vytváření 

silné značky nebo obchodního jména. Důraz je tedy kladen hlavně na osobní zdroje 

informací a základem pro hodnocení kvality služby bývá cena. [7, 12] 
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2) Neoddělitelnost 

Neoddělitelnost znamená produkování služby přímo v přítomnosti zákazníka. Zákazník se 

účastní poskytování služby, a je tedy její neoddělitelnou součástí. Tímto se velmi liší od 

zboží. Dalším rozdílem je, že služba je nejdříve prodána a teprve potom produkována a 

spotřebovávána ve stejný čas. Producent služby a zákazník se tedy musejí setkat v místě a 

čase tak, aby mohla být služba pro zákazníka realizována. V případě koupi služby je 

neoddělitelnost od produkce a nutnost přítomnosti zákazníka při poskytování služby 

příčinou zvýšeného významu na celkovou kvalitu služeb. K tomu, aby byl vztah 

poskytovatele a zákazníka bezproblémový, je potřebné věnovat pozornost školení a 

výchově lidí, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníkem. Jedinečnost a výjimečnost 

v poskytování služby může výrazným způsobem ovlivnit zákazníky ke koupi služby a 

provozovatel může svého postavení využít ke stanovení vyšší ceny. [6, 7, 12] 

 

3) Proměnlivost  

Proměnlivost (také variabilita služby) souvisí především se standardem kvality služby. 

Kvalita poskytované služby závisí na tom, kým jsou služby poskytovány, kdy, kde a jak. 

V tomto případě se tedy setkáváme s tím, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se může 

lišit a to i v rámci jedné firmy. Může také dojít k tomu, že jeden a tentýž člověk může ve 

stejný den poskytnout jinou kvalitu jím nabízené služby. Zákazník tedy nemusí obdržet 

totožnou kvalitu služby a obtížně si vybírá mezi konkurujícími si produkty. V rámci 

eliminace proměnlivosti služeb se pro zaměstnance pořádají školení a dbá se na jejich 

výchovu v přístupu k zákazníkům. Často se přistupuje ke standardizaci poskytování služeb, 

aby byla zachována její kvalita. Nutné je ale rozlišit, které služby lze standardizovat a kde 

nabídnout zákazníkům odlišení od konkurence. Průběžně se může provádět kontrola 

poskytovaných služeb a průzkum spokojenosti zákazníků.  Nehmotnost a proměnlivost 

služeb vedou také k tomu, že služby je obtížné patentovat. V některých případech se tak 

setkáváme s franchisingem některých služeb, kde je do jisté míry chráněn tzv. proces 

poskytování služeb. [6, 7] 

 

4) Pomíjivost  

Služby se nedají skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Reklamce jsou v tomto 

případě obtížnější než u zboží a ne vždy jde službu nahradit poskytnutím jiné kvalitní 

služby. Pomíjivost není problém pokud je poptávka stálá. Jakmile ale poptávka kolísá, 

začínají mít firmy poskytující služby problémy. Snahou marketingu je tedy harmonizovat 
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nabídku s poptávkou a zajistit tak rovnoměrnou vytíženost, což vede k flexibilitě cen 

služeb. [6, 7, 12 ]  

 

5) Nemožnost službu vlastnit 

Nemožnost službu  vlastnit souvisí s její nehmotností a pomíjivostí. Po poskytnutí služby 

zákazníkovi nezůstává žádné vlastnictví, tak jak je tomu u zboží. Zákazník si kupuje, a 

tedy vlastní, pouze právo na poskytnutí služby. Nemožnost službu vlastnit má vliv na 

konstrukci distribučních kanálů, kterými se služba dostává k zákazníkovi. Tyto kanály jsou 

obvykle přímé nebo velmi krátké. Na zprostředkovatele nemůže přecházet vlastnické 

právo, tak jak je tomu u zboží, a proto je důležité dbát na jejich pečlivý výběr. [7, 12]  

 

 

 

Obr. 2.1 Kontinuum vlastností služeb, A. Payne [10] 

 

Služby mají obvykle hmotné a nehmotné aspekty: 

- Hmotné aspekty služeb – restaurace, hotely, dopravní prostředky aj. 

- Nehmotné aspekty služeb – zábava, přátelská obsluha, atmosféra, zážitky. 

 

 

 

 

Nehmotnost 

Neoddělitelnost 

Pomíjivost 

Proměnlivost SLUŽBA 
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2.4 MARKETINGOVÝ MIX SLUŽEB 

 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky marketingového mixu 

může marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém prostředí. Slouží 

stejnému cíli: uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk.“ [12, str.26]  

 

Marketingový mix obsahuje čtyři prvky, tzv. 4P:  

- Produkt (Product) 

- Cena (Price) 

- Místo, Distribuce (Place) 

- Marketingová komunikace (Promotion), [7] 

 

Aplikace marketingové orientace v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato 4P 

nedostačují pro účinné vytváření marketingových plánů. Příčinou jsou především 

specifické vlastnosti služeb. Proto je v oblasti služeb marketingový mix rozšířen o další 

3P: 

- Lidský faktor (People) 

- Materiální předpoklady (Physical Evidence) 

- Procesy (Processes) 

 

V oblasti služeb cestovního ruchu jsou přiřazovány ještě další prvky a to tvorba 

balíčků (Packaging) a programů (Programming), kterou zařadím k produktu a dále 

kooperace nebo-li spolupráce (Partnership), kterou přidám k marketingové komunikaci. 

Při tvorbě jakéhokoliv prvku z marketingového mixu musíme vždy uvažovat 

v souvislostech s ostatními prvky a dále je nutné analyzovat vlivy samotného trhu. Zásadou 

je, že prvky marketingového mixu musejí být vyvážené a v souladu se zdroji, které má 

firma k dispozici. [7] 

 

2.4.1 Produkt / Služba (Product) 

a) Produkt 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí zákazníkovi k uspokojení jeho hmotných i 

nehmotných potřeb. U čistých služeb je produktem určitý proces, často bez pomoci 

hmotných výsledků. Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, image značky, životního 
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cyklu a sortimentu produktů. Produkt je tvořen kombinací hmotných a nehmotných prvků 

tzn. může jím být myšlenka, služba, zboží nebo jakákoliv kombinace těchto tří kategorií. 

Management a marketing služeb se snaží o kontrolu těchto prvků tak, aby uspokojovala 

požadavky zákazníků a stanovený standard, případně o eliminaci nekontrolovatelných 

prvků nebo jejímu úplnému odstranění. Nabídku služeb organizací poskytující služby lze 

rozdělit na produkt základní a doplňkový. Základní produkt je hlavní příčinou nákupu, 

zatímco doplňkový produkt je nabízen v rámci základní služby a přidává k ní určitou 

hodnotu. Většina organizací dnes nabízí doplňkové služby, může to být např. poskytování 

informací a poradenské služby, péče o zákazníka a jeho bezpečnost, přebírání objednávek a 

účtování nebo další speciální služby. [7] 

 

Základní službou penzionu je poskytovat ubytování a stravování, doplňkovou službou 

může být nabídka sportovních aktivit, zapůjčení sportovního vybavení, odborné 

poradenství, on-line rezervace, které přispějí ke zrychlení procesu a tím ke spokojenosti 

zákazníků.  

 

b) Package 

V oblasti cestovního ruchu bych do produktu zařadila také tvorbu balíčků, tzv. package, 

které jsou velkým lákadlem pro spotřebitele.  Package představují kombinaci souvisejících 

a vzájemně se doplňujících služeb do komplexní nabídky jednoho výsledného produktu 

obvykle za jednotnou cenu. Balíčky jsou oblíbené jak u zákazníků tak u prodejců. Pro 

zákazníky vytvářejí nové dimenze služby a možnost většího pohodlí. Naopak pro 

organizace zvyšují poptávku mimo sezónu, přináší atraktivnost pro nové cílové segmenty a 

rostoucí spokojenost zákazníka. [6,13]  

 

c) Programy 

Tvorba programů úzce souvisí s tvorbou balíčků, a je tedy pomocníkem při vytváření 

zájmů o určitý balík služeb mimo sezónu. Programy tak umožňují firmám zvládnout 

výkyvy v poptávce. Tvorba programů má převážně zvýšit konzumaci a prodej služby 

zákazníkovi. Při správné kombinaci totiž vytvářejí přitažlivější a zajímavější nabídku 

produktů pro potenciální zákazníky. [1, 6] 
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2.4.2 Cena (Price) 

Služba a cena patří nutně dohromady, konkurenční boj v cestovním ruchu se velmi často 

týká pouze ceny a ostatní marketingové nástroje bývávají zanedbávány. Cena hraje velmi 

důležitou roli při podpoře prodeje, protože je pro větší část hostů velmi důležitým 

faktorem. Cena je flexibilní a snadno upravitelná. Tlak na cenu má převážně konkurenční 

boj. Nutno ale dodat, že i kvalita má svou cenu, a proto je někdy lepší poskytovat 

kvalitnější služby než podbízet cenu pod její úroveň. Manažer rozhodující o ceně si všímá 

především nákladů, relativní úrovně ceny a úlohy ceny, při snaze o soulad mezi reálnou 

poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. Cena se stává v tomto případě důležitým 

ukazatelem kvality, vzhledem k jejímu nehmotnému charakteru. Při poskytování služeb 

mohou vzniknout zákazníkovi ještě jiné náklady než finanční, jedná se především o 

náklady spojené s časem, tedy pro zákazníka alternativní náklady spojené s časem 

stráveným vyhledání vhodné služby, který by mohl využít jinak. Cenu velmi silně 

ovlivňuje situace na trhu, tedy vztah nabídky a poptávky. Rozhodujícím faktorem pro hosta 

i pro penzion je, aby výše ceny odpovídala poskytnuté službě.  

 

Pro tvorbu ceny mohou být použity tyto základní postupy: 

- podle trhu – spotřebitelská poptávka určuje cenu 

- podle konkurence –stanovení cen dle konkurence v okolí 

- podle nákladů – cena je stanovena na základě kalkulace výdajů 

 

Není ovšem vhodné jednostranné určovaní ceny, proto by měla cenová strategie zahrnovat 

poptávku, náklady i konkurenci, ale s tím, že poptávka má vždy větší váhu než zbylá dvě 

kritéria. Ve tvorbě cen je možno využít také cenové diferenciace, aby bylo umožněno 

nejvyšší vytížení a dosažení co nejlepších ekonomických výsledků. Cenová diferenciace 

tedy znamená nabídku stejných služeb za různou cenu např. podle období (sezóna, víkend), 

druhu hostů (děti, dospělí, důchodci), obratu (skupinové ceny 3 za cenu 2 atd.), podle 

druhu a doby platby (slevy při platbě v hotovosti nebo platbě předem) a nebo dle 

distribuční cesty (rabaty pro cestovní kanceláře). [1, 7] 

 

2.4.3 Distribuce (Place) 

Distribuce souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Souvisí s umístěním služby 

nebo s volbou zprostředkovatele dodávky služby. Organizace poskytující služby se liší 

podle toho, jestli jsou spotřebitelé nuceni cestovat za službou nebo služba přichází za nimi. 
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V případě penzionu je to určitě forma „zákazník jde k poskytovateli“, protože penzion 

nemůžeme nikam přemístit. [7] 

 

Distribuční cesty zajišťují spojení mezi prodávajícím a kupujícím. Organizace je využívají 

proto, aby vyvolaly v zákaznících povědomí o své existenci. Pro prodej služeb je možno 

zvolit přímé nebo nepřímé distribuční cesty. K přímé distribuci dochází když sama 

organizace přebírá veškerou odpovědnost za propagaci, zjištění a poskytování služeb 

zákazníkům. Přímá distribuce znamená také péče o své současné hosty a tím dosažení 

prodejních úspěchů. Nesmíme ale opomenout, že je třeba vyhledávat stále hosty nové, což 

je spojeno s vyššími náklady. Nepřímé distribuční cesty jsou reprezentovány především 

využitím služeb zprostředkovatelů, v cestovním ruchu např. cestovními kancelářemi a 

cestovními agenturami. Výhody použití zprostředkovatelů jsou následující: reklama pro 

penzion prostřednictvím katalogů CK a doporučení, možnost vyššího využití kapacity 

v mimosezónním období, kontakty na nové zákazníky a úspora času a nákladů. Využití 

zprostředkovatelů může mít ale i své nevýhody. K těm může patřit nevyhnutelné placení 

provizí CK i v obdobích, kdy by byl penzion schopen prodat svou kapacitu i bez nich. Dále 

potom omezení vlivu na balíčky služeb, nebo nedostatečná informovanost hostů z důvodu 

ne zcela úplné znalosti penzionu. Další důležitou možností je rezervační formulář on-line, 

která napomáhá ke snadnější a rychlejší orientaci zákazníků o volných místech a zajišťuje 

okamžitou rezervaci. [1, 11] 

 

2.4.4 Marketingová komunikace (Promotion) a kooperace 

Marketingová komunikace označuje prostředky, kterými se firmy pokoušejí informovat 

zákazníky, přesvědčovat je a připomínat jim – přímo nebo nepřímo – produkty a služby, 

které prodávají. Cílem marketingové komunikace je tedy seznámit cílovou skupinu 

zákazníků s produktem či službou organizace a přesvědčit je o nákupu. Důležitým 

úkolem je vytvořit věrné zákazníky, zvýšit frekvenci nákupů a podrobněji se seznámit 

s cílovými zákazníky.  [6] 

 

Dále bych do této kapitoly zařadila kooperaci, tzn. spolupráci mezi subjekty v cestovním 

ruchu. [6] 
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1. Nástroje marketingového komunikačního mixu: 

- Reklama 

- Podpora prodeje 

- Osobní prodej 

- Public relations 

- Direkt marketing 

 

a) Reklama 

Reklamu lze považovat za velmi významnou složku marketingové komunikace. Běžný 

spotřebitel se s touto formou setkává nejčastěji, a proto je marketingová komunikace někdy 

mylně zaměňována právě za reklamu. [4] 

 

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní masové komunikace uskutečňovaná pomocí 

tiskových medií, rozhlasu a televize, internetu, plakátů, výloh a reklamních tabulí. Jejím 

cílem je informovat co největší množství spotřebitelů a ovlivnit tak jejich kupní chování. 

Reklama oslovuje široké spektrum zákazníků a slouží k vytvoření image produktu nebo 

poskytované služby a jejímu zviditelnění. Její nevýhodou je, že je spojena s vysokými 

náklady a způsob komunikace firmy se zákazníkem je pouze jednosměrný a neodráží tak 

okamžitou zpětnou vazbu. [6, 7] 

 

b)  Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje aktivity, které působí jako přímý podnět, který buď nabízí 

dodatečnou hodnotu kupujícím, anebo působí podpůrně v rámci distribučních cest na 

prostředníky a prodejce. Podpora prodeje by mohla být určitou kombinací reklamy a 

cenových opatření. Je stejně jako reklama zaměřena na široký okruh zákazníků, ale její 

nevýhodou může být krátkodobé působení podpůrných podnětů pouze po dobu jejich 

uplatnění. Nejčastějším nástrojem u služeb je právě uplatnění cenových slev, kterými se 

producenti služeb snaží reagovat na sníženou poptávku mimo sezónu. Pro konečné 

spotřebitele se nákup může stát přitažlivějším prostřednictvím kupónů, soutěží, reklamních 

předmětů, slev, zvýhodněných balíčků, věrnostních programů či provedení doplňkových 

služeb zdarma. [4, 7] 
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c) Osobní prodej 

Osobní prodej je forma osobní komunikace prodejce a zákazníka, jehož cílem je úspěšné 

uzavření obchodu. Jedná se o nákladný, ale vysoce efektivní nástroj marketingové 

komunikace. Tato komunikace se liší od všech ostatních tím, že probíhá oběma směry a je 

tak schopna přesvědčit zákazníka o koupi a ovlivnit jeho chování mnohem účinněji než 

běžná reklama. Proto je nutné věnovat pozornost i výběru prodejců, jejich motivaci, 

zaškolování a zvolení vhodné formy odměňovaní. Samotná osoba prodejce je totiž v tomto 

prodeji velmi důležitým nástrojem.  [4, 6, 7] 

 

d) Public Relations - PR 

Public Relations, nebo-li také vztahy s veřejností, představují takový druh komunikačního 

působení organizace na veřejnost, který vytváří a udržuje pozitivní vztahy veřejnosti 

k podniku, k jeho aktivitám, výrobkům a službám. Práce s veřejností je zaměřena na 

komunikaci s vnějším i vnitřním marketingovým prostředím podniku. Do veřejnosti 

zahrnujeme zákazníky, dodavatele, vládní orgány, instituce, akcionáře, média, 

zaměstnance atd. Úkolem PR je převážně budovat důvěryhodnost organizace, vytvářet 

podnikovou identitu a upevňovat dobré vztahy s veřejností. Nejčastěji používanými 

nástroji v PR jsou tiskové zprávy, rozhovory, tiskové konference, sponzoring, lobbing, 

firemní časopisy nebo webové stránky. [4, 6] 

 

e) Direkt marketing 

Direkt marketing je přímá adresná komunikace mezi spotřebitelem a prodávajícím. 

Zaměřuje se na prodej zboží a služeb prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání, 

telefonu, novin a internetu. Rozšíření direkt marketingu bylo podmíněno rozvojem 

výpočetní a komunikační techniky, a proto je v této době jedním z velmi dynamicky se 

rozvíjejícím odvětvím. Mezi nástroje přímého marketingu řadíme direkt mail, 

telemarketing, e-mail marketing, katalogový prodej nebo tiskový marketing s přímou 

odezvou. V současnosti se stává velmi perspektivní oblastí také tzv. databázový marketing. 

V této souvislosti vznikají kompletní databáze obsahující podrobné informace o 

zákaznících, jejich předchozích nákupech a osobních údajích, a to se stává základem 

budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a oboustranné komunikace. Mezi výhody 

přímého marketingu patří zaměření na jasně vymezený cílový segment, kontrolovatelnost  

a měřitelnost reakcí na naši nabídku a dlouhodobost využívání. [4, 7] 
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2. Kooperace 

Za kooperaci nebo-li spolupráci lze považovat součinnost dvou a více subjektů 

zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu a poskytování služeb v tomto odvětví. Toto 

odvětví je silně závislé na dobré spolupráci. Spolupráce rozšiřuje možnosti nabídek, šetří 

firmám náklady, pomáhá snižovat rizika a přináší výhody plynoucí ze spolupráce subjektů. 

Spolupráce může probíhat na horizontální nebo na vertikální úrovni. Příkladem vertikální 

kooperace je např. franchising. Horizontální představuje spolupráci na stejné úrovni 

poskytování služeb. [6] 

 

2.4.5 Lidé (People) 

Neoddělitelnost produkce služby od jejího poskytovatele je hlavním důvodem zařazení 

lidského faktoru do rozšířeného marketingového mixu. Při poskytování služeb dochází 

v menší či větší míře ke kontaktu zákazníka s poskytovateli služeb. Lidé se tedy stávají 

velmi významným prvkem marketingového mixu a mají přímý vliv na kvalitu 

poskytovaných služeb. Lidský faktor ve službách zahrnuje dvě kategorie, a to 

zaměstnance a zákazníky. Organizace proto musí dbát na výběr, vzdělávání a motivování 

zaměstnanců, a také stanovit pravidla pro chování zákazníků. Obě tyto hlediska jsou 

důležité při vytváření příznivých vztahů mezi zákazníky a poskytovateli služeb. [6, 7] 

 

V organizaci můžeme zaměstnance rozdělit do několika skupin na kontaktní personál, 

tzv. ovlivňovatelé a pomocný personál podle toho v jak častém kontaktu jsou se 

zákazníkem a jak se podílejí na produkci služeb. Všichni zaměstnanci jsou pro chod 

organizace velmi důležití, ať už jsou v kontaktu se zákazníky nebo ne. Ovšem jednu 

z nejdůležitějších rolí tvoří kontaktní pracovníci, kteří jsou v častém kontaktu se 

zákazníkem a významně se tak podílejí na marketingových činnostech. Musí být zkušení, 

dobře vyškolení, správně motivovaní a připraveni reagovat na potřeby a přání zákazníků. 

Mezi tzv. ovlivňovatele patří management společnosti nebo pracovníci marketingového 

výzkumu a vývoje nových produktů, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníkem jen zřídka, 

ale mají zásadní vliv na produkci služeb. Další skupinu tvoří pomocný personál (úklidové 

práce, IT zabezpečení, administrativní pracovníci atd.), kteří svou činností významně 

ovlivňují veškeré činnosti organizace. [6, 13]  
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Mnoho služeb vyžaduje i aktivní zapojení zákazníka do procesu poskytování služby a 

zákazník se tak stává spoluproducentem služby. Další rolí zákazníka může být uživatel 

služeb nebo nositel informací, kdy zákazník může šířit kladné reference o službě dál. 

[6, 13] 

 

2.4.6 Materiální prostředí (Physical evidence) 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže dostatečně posoudit službu 

dříve, než ji spotřebuje. Tento fakt zvyšuje riziko nákupu služeb, a proto je materiální 

prostředí určitým důkazem o vlastnostech či kvalitě služeb. Může mít mnoho forem, je to 

např. budova, kancelář, brožury s nabídkou služeb. Pro zákazníky je důležité zařízení 

interiéru, vzhled budovy, vytvoření příjemné atmosféry, protože jsou to právě první vjemy 

a dojmy, podle kterých zákazník přizpůsobuje svá očekávaní o kvalitě služeb. K vytváření 

atmosféry patří hudba, vůně, barvy, teplota v místnosti nebo použitý materiál. Dalším 

důkazem kvality služby může být i oblečení zaměstnanců, které je často využíváno 

v hotelích nebo leteckých společnostech. Materiální prostředí zahrnuje 2 kategorie: 

základní a periferní. Základní prostředí je to co zákazník nemůže vlastnit (exteriér a 

interiér budovy, výzdoba, čistota atd.). Periferní prostředí samotnou službu doplňuje nebo 

zpříjemňuje, zákazník ho tedy může vlastnit. Jsou to např. mýdla, šampóny v hotelích nebo 

bonbóny a letáky na recepcích. [7, 13] 

 

2.4.7 Procesy (Processes) 

Procesy poskytování služeb jsou ovlivňovány především neoddělitelností služeb od jejího 

poskytovatele a jejich pomíjivostí. Zde se zaměřujeme na to, jakým způsobem je služba  

poskytována. Poskytovaná služba se mezi zákazníkem a poskytovatelem projevuje jako 

řada určitých kroků. V procesu poskytovaní služby dochází k přímému kontaktu zákazníka 

se službou. Procesy by na sebe měly plynule navazovat a zabraňovat tak nespokojenosti 

zákazníků. Procesy ve službách zahrnují postupy, úkoly, mechanismy a rutiny, jimiž je 

služba zákazníkovi poskytována. Můžeme je členit z několika hledisek: podle stupně 

kontaktu se zákazníkem od úrovně nízké až k vysoké, nebo podle návaznosti jednotlivých 

kroků (operace liniové, zakázkové, projektové). Dále se dají členit podle komplexnosti 

nebo rozmanitosti. Důležité je provádět analýzu procesů a zjednodušovat jednotlivé kroky 

ze kterých se procesy skládají a odhalit tak případná kritická místa při poskytování služeb.  

[7] 

 



 

15 

2.5 CESTOVNÍ RUCH 

 

Cestovní ruch je označován jako: „pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která 

jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu 

normální denní práce. Cestovní ruch může být za předpokladu, že je vhodně rozvíjen, 

zdrojem příjmů, vytváření nových pracovních příležitostí a zvelebování měst a obcí. 

Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a 

tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se 

rozvíjející segment ekonomiky.“ [6, str. 18 - 19] 

 

Lidé cestují ze dvou důvodů: 

 

Obr. 2.2 Důvody cestování [6] 

 

2.5.1 Specifika cestovního ruchu 

1. Rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami. 

2. Produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad. 

3. Místní vázanost a bezprostřední spojitost s územím (místem) ve kterém se realizuje, 

zejména s jeho kvalitou přírodního prostředí. 

4. Výrazná sezónnost. 

5. Trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými vlivy. 

6. Vysoký podíl lidské práce. 

7. Těsný vztah nabídky a poptávky (změny v cenách a příjmech se obvykle 

bezprostředně projeví na trhu). 

8. Poptávka je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, 

cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, motivací, 

módou a prestiží, celkovým způsobem života. 

9. Nabídku silně ovlivňuje také rozvoj a využívání techniky a technologií (internet, 

informační a rezervační systémy). [6, str.22] 

z povinnosti 
 

(podnikání nebo 
profesní důvody) 

pro potěšení a 
zábavu 

(dovolená, rekreace, 
speciální zájmy, sport) 

Cestování 
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2.5.2 Hospitality 

Toto označení je používáno pro jednu oblast cestovního ruchu, jejíž úlohou je tvorba a 

poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Tyto služby umožňují ubytování mimo 

místo obvyklého pobytu zákazníka včetně uspokojení dalších potřeb, které s přenocováním 

souvisejí. Charakteristickým znakem je dočasný nebo-li přechodný charakter. Původně 

sloužila ubytovací zařízení pouze k přenocování hostů, ale tak jak stoupají nároky 

zákazníků a roste konkurence, ubytovací zařízení hledají nové příležitosti na trhu 

k rozšíření své nabídky. Stravovací služby souvisí s uspokojováním potřeby výživy 

jedince. V posledních letech procházela stravovací zařízení významnými změnami, jak na 

straně nabídky tak poptávky. Existuje spousta typů těchto zařízení (restaurace, bufety, 

rychlá občerstvení, bary, hospody atd.). V tomto sektoru existuje velmi silná konkurence 

v typu kuchyní, geografické oblasti, zařízení interiéru nebo atmosféře. Důležitým 

předpokladem úspěchu je, aby měli majitelé restaurace před samotným otevřením 

představu jaké jsou jejich cíle a na jakou cílovou skupinu se chtějí zaměřit. [6] 
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3 METODY A TECHNIKY VÝZKUMU 

 
3.1 DEFINICE METODY A TECHNIKY 

 

Metoda je „tvořena systémem principů a pravidel, které určují třídy možných systémů a 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle“.  

[2, str.44] 

 

V každé metodě se používají různé sociologické techniky. Jsou to tzv. pracovní nástroje 

při uplatňování sociologických metod. Pomocí nich se shromažďuje materiál a jsou 

zjišťována potřebná data pro jejich interpretaci. Interpretací dat získaných sociologickým 

výzkumem rozumíme zpracování materiálu nejčastěji za použití výpočetní techniky. [2] 

 

3.2 METODIKA A PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

 

Efektivní marketingový výzkum zahrnuje pět kroků: 

- Definování problému a výzkumných cílů 

- Sestavení plánu výzkumu 

- Shromáždění informací 

- Analýzu a vyhodnocení informací 

- Prezentaci výsledků  [7, str. 47]  

 

a) Definování problému a výzkumných cílů 

Tento krok vyžaduje pečlivé definování problému, vyhovujících požadovaným 

výzkumným cílům. Definice problému by neměla být příliš úzká ani široká, protože pokud 

není problém dobře definován, mohou náklady na shromáždění informací přesáhnout 

hodnotu jejich přínosů. Musí se tedy porovnat očekávaný zisk z projektu s náklady na 

výzkum. 

Rozlišujeme 4 typy výzkumných projektů: 

- Monitorovací výzkum spočívá v permanentním shromažďování informací a jejich 

následné analýze. 

- Badatelský (explorační) výzkum jehož cílem je shromáždit základní údaje. 

Uplatňuje se v případě, že o problému, který chceme zkoumat, nemáme dostatek 

předběžných informací. 
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- Popisný (deskriptivní) výzkum popisuje určité veličiny. Účelem tohoto výzkumu 

je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech tržního prostředí. Vstupní 

data jsou většinou zjišťována dotazníkovou akcí. 

- Kauzální výzkum zkoumá příčiny problémů i příležitostí. Je prováděn formou 

experimentu. [12] 

 

b) Sestavení plánu výzkumu 

Tento plán má zajistit plynulý průběh realizace výzkumu a potřebné informace, proto je 

důležité si ho předem připravit. 

 

c) Shromáždění informací 

Výzkum může být prováděn na základě informací sekundárních, primárních, 

kvantitativních a kvalitativních nebo interních a externích. [12]  

 

Sekundární informace jsou takové, které již byly shromážděny pro nějaký jiný  výzkum a 

jsou k dispozici. Výhodou jsou nízké náklady a rychlost získání těchto informací. 

Nevýhodou může být zastaralost nebo nepřesnost a nespolehlivost. Zdroje těchto dat 

dělíme na interní a externí: 

- interní – vnitřní informační systémy podniků (Výkaz zisku a ztrát, rozpočty...atd.) 

- externí – státní publikace, periodika, knihy, databázové informace 

 

Primární informace jsou nákladnější na získání, ale bývají vzhledem k řešení problému 

daleko významnější. Lze je získat výzkumnými přístupy a většinou bývají shromažďovány  

v souvislosti s řešením aktuálního problému. [12] 

 

Primární informace lze získat těmito přístupy: 

a) Výzkum pozorováním 

Informace mohou být získány na základě pozorování aktérů v relevantním prostředí. 

K pozorování se používají různé pomůcky jako videokamery nebo nahrávání. Pozorování 

není závislé na ochotě pozorovaných osob komunikovat, není zde nebezpečí zkreslení 

subjektivním vyjádření, ale klade vysoké nároky na pozorovatele. Pozorování je časově 

náročné, avšak nezastupitelné v možnosti získání bezprostředních poznatků. 
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b) Experimentální výzkum 

Je vědecky nejhodnotnější, vyžaduje výběr vhodných subjektů. Smyslem je odhalit 

kauzální vztahy mezi příčinou a jejím důsledkem. Experimenty se mohou provádět 

v laboratorním nebo v přirozeném prostředí. 

 

c) Metoda dotazování 

Nejčastěji využívaná metoda primárního výzkumu. Kvalita výběru dotazovaných se vždy 

promítne na kvalitě výsledku. Šetření se provádí 3 způsoby: 

- písemným dotazováním (e-mail, pošta) 

- osobním dotazováním (rozhovor tazatele se respondenty) 

- telefonickým dotazováním 

 

Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, a proto je třeba ji zvolit správně 

vzhledem k požadovanému výzkumu. [12] 

 

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních dat. Je to pružný nástroj a 

zahrnuje široké spektrum možností, jak klást otázky. Pořizovací náklady dotazníků se 

omezují pouze na napsání, tisk a distribuci. Lze tedy získat poměrně snadno a levně 

odpovědi od respondentů prostorově více rozptýlených. Dotazníky poskytují respondentům 

anonymitu a dostatek času na promyšlení odpovědí.   [12] 

 

Typy otázek 

1. Otevřené otázky (dotazovaný odpovídá svými slovy, volné vyjádření k problému)  

2. Uzavřené otázky (dávají určitý výčet možností, ze kterých si respondent vybírá) 

a. dichotomické (ano – ne) 

b. polytomické, výběrové otázky (možnost výběru jedné z uváděných 

možností) 

c. polytomické, výčtové otázky (možnost výběru více než jedné z uváděných 

možností) 

d. polytomické, stupnicové otázky (respondent vybírá několik odpovědí a 

seřazuje je) 

e. filtrační otázky („pokud jste odpověděli na předchozí otázku kladně, pak..“) 

f. kontrolní otázky (slouží k ověřování věrohodnosti odpovědi dotazovaného) 
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3. Polootevřené (polouzavřené) otázky (vedle výčtu alternativ je ještě jedna 

možnost tzv. jiná odpověď, kterou může resident využít v případě, že mu žádná 

z možností nevyhovuje) [2] 

 

Zásady konstrukce dotazníku 

- jasné vytyčení problému  

- dobrá znalost prostředí sledovaného jevu 

- pečlivost při volbě otázek 

- účelnost otázek (musí sloužit ke splnění cílů výzkumu) 

- správný sled a forma otázek  [2, 12]  

 

Otázky by měly být jednoduché, přímé a nezaujaté. Každá otázka by se měla vztahovat 

k hlavnímu problému. Úvodní otázky by měly vzbudit zájem respondenta a je důležité 

počítat s momentem únavy, aby dotazník nebyl příliš dlouhý. 

 

Každý dotazník by měl být vyzkoušen v tzv. „předvýzkumu“ neboli pilotním 

průzkumu, aby byl zbaven nedostatků a mohl být uplatněn v širokém měřítku.. [2, 12]  

 

Výhody dotazníku 

- relativně málo nákladný 

- postihne velký počet respondentů 

- vyžaduje poměrně málo času při jeho provádění i zpracování 

- je málo náročný na počet výzkumných pracovníků 

- dává respondentům možnost rozmyslet si odpověď 

- udržuje standardnost situace, za které šetření probíhá, [2]  

 

Nevýhody dotazníku 

- je neosobní 

- existuje možnost nepochopení otázky 

- neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek 

- úmyslné zkreslení odpovědí 

- nezájem se výzkumu účastnit 

- možnost omezenosti ve výběru odpovědí [2]  
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d) Analýza a vyhodnocení informací 

V tomto kroku je třeba odvodit ze získaných dat potřebné závěry. Získané údaje je nejdříve 

třeba roztřídit a klasifikovat. Zde se využívá statistických technik nebo rozhodovacích 

modelů. [12] 

 

e) Prezentace výsledků 

Výsledky shromážděných informací musí být zpracovány do ucelených závěrů a 

doporučení. Výsledná zpráva by měla mít odbornou úroveň a měla by být podložena 

tabulkami, grafy a diagramy pro snadnější orientaci. [12] 

 

3.3 ETAPY VLASTNÍHO VÝZKUMU 

 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje 2 základní etapy: 

- přípravná etapa 

- realizační etapa 

 

3.3.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze zahrnuje definování samotného problému, stanovení cíle, plán výzkumu a 

zdroje informací, harmonogram činností a rozpočet výzkumu. 

 

Definování problému 

Penzion Buffalo by chtěl po ukončení rekonstrukce zahájit svou činnost a nemá s vedením 

penzionu žádné zkušenosti. Proto je důležité zjistit preference zákazníků týkajících se 

ubytování a navrhnout penzionu marketingový mix, který by mu mohl velmi usnadnit 

počátek provozu.  

 

Stanovení cíle 

Cílem marketingového výzkumu je zjistit preference potenciálních zákazníků týkajících  se 

ubytovacích zařízení. Na základě těchto výsledků se pokusím navrhnout penzionu Buffalo 

marketingový mix, který by měl být vodítkem pro zahájení jeho provozu. Cílem je zjistit 

jaké faktory potencionální hosté vyžadují, jaké jsou pro ně méně důležité a bez kterých si 

pobyt nedokážou představit. Dalším cílem je přilákat do penzionu nové zákazníky a 

nabídnout jim kvalitní strávení jejich volného času.  

 



 

22 

Plán výzkumu 

Marketingový výzkum bude probíhat metodou dotazování a bude se skládat ze dvou částí. 

První část bude realizována metodou osobního dotazování a druhá část formou písemnou, 

tzn. dotazování prostřednictvím internetu.  Základním souborem je široká veřejnost, která 

využívá služeb ubytovacích zařízení a výběrovým souborem bude 200 respondentů 

z Moravskoslezského a Zlínského kraje, přesněji z Ostravy, Frýdku-Místku, Rožnova p.R, 

Frenštátu p.R. a přilehlého okolí. Účelem dotazníku bude zjistit preference veřejnosti 

tykající se ubytování, a dále nejúčinnější formy marketingové komunikace. V dotazníku 

budou použity otázky otevřené, uzavřené i polootevřené a otázky ve kterých budou 

respondenti hodnotit jednotlivé faktory podle stupnice od 1 do 5.  

 

Zdroje informací 

K výzkumu bude potřeba využití primárních a sekundárních dat. Sekundární data mi budou 

k dispozici od majitele penzionu, z internetu a odborné literatury a primární data získám 

vlastním výzkumem z osobního a písemného dotazování. 

 

Harmonogram činností 

Následující tabulka č. 3.1 znázorňuje průběh marketingového výzkumu. 

 

Činnost Týdny 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Definice problému a cílu výzkumu X        

Plán výzkumu a tvorba dotazníku  X       

Pilotáž  X       

Sběr údajů   X X X X   

Zpracování výsledků       X  

Tvorba marketingového mixu        X 

 

Tab. 3.1 Časový harmonogram výzkumu 
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Rozpočet výzkumu 

Tabulka 3.2 ukazuje rozpočet výzkumu, který zahrnuje celkové náklady vynaložené 

v souvislosti s realizovaným výzkumem. 

 

Náklady na tisk jednoho dotazníku 3,50 Kč 

Počet vytisknutých dotazníků 150 kusů 

Náklady za dotazníky celkem 525 Kč 

 

Náklady na dopravu 1100 Kč 

Náklady na psací potřeby 55 Kč 

Ostatní náklady celkem 1155 Kč 

 

Celkové náklady výzkumu 1680 Kč 

 

Tab. 3.2 Náklady výzkumu 

 

3.3.2 Realizační fáze 

Pilotáž 

Před zahájením marketingového výzkumu jsem uskutečnila tzv. pilotáž. Tento termín 

znamená předvýzkum na vybraném vzorku několika respondentů. Pilotáž jsem uskutečnila 

na vybraném vzorku 10 respondentů, abych si ověřila správnost, jednoznačnost a 

srozumitelnost otázek.  

 

Sběr údajů 

Sběr informací a dat probíhal v měsíci březnu 2011, kdy jsem pomocí osobního dotazování 

oslovila 120 respondentů, 13 z nich ovšem nebylo ochotno spolupracovat nebo dotazníky 

vyplnilo pouze z části. V druhé části výzkumu jsem respondenty oslovila písemně, tedy 

pomocí internetového dotazování. Osloveno bylo celkem 80 pečlivě vybraných 

respondentů. Z tohoto množství musely být 2 dotazníky vyřazeny pro jejich neúplnost. 

Celkový počet výběrového vzorku je tedy 185 dotázaných.  
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Zpracování výsledků 

Po vyplnění všech 185 dotazníků respondenty jsem provedla jejich opětovnou kontrolu 

z pohledu správnosti vyplnění a vyhodnotila je pomocí počítačového programu MS Excel. 

Všechna data jsou vyhodnocena v relativních četnostech a pro názornost vytvořena i 

graficky.   
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4 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ 

 

V této části bych chtěla přiblížit charakteristiku vznikajícího penzionu „Buffalo“, který se 

nachází v krásném prostředí Špindlerova Mlýna. Z rozhovoru s majitelem penzionu jsem 

získala všechny potřebné informace. 

 

4.1 CHARAKTERISTIKA PENZIONU 

 
Penzion „Buffalo“ leží ve Špindlerově Mlýně v klidné a malebné části Krkonoš a je tedy 

součástí národního parku KRNAP. Tomu odpovídá i krásná příroda, která ho obklopuje. 

Penzion má přízemí a 2 nadzemní podlaží. Uvnitř je k dispozici 8 pokojů a 2 apartmány.  

Pokoje jsou rozděleny na 4 třílůžkové, 2 dvoulůžkové a 2 čtyřlůžkové. Apartmány mají 

kapacitu dvou nebo tří lůžek a skládají se ze dvou pokojů. Celková kapacita penzionu je  

29 lůžek a dále je zde možnost využití přistýlek, čímž se dá kapacita navýšit. 

 

Asi 200 m od penzionu se nachází první a zároveň nejvýše položená přehrada na Labi 

v nadmořské výšce 740 m. Do centra Špindlerova mlýna je to od penzionu necelé 2 km. 

Penzion je umístěn přímo na sjezdovce, která je vybavena vlekem a v okolí se nachází 

další penziony nebo rodinné chaty. Své místo si zde v létě najdou milovníci turistiky i 

cykloturistiky a v zimě lze v okolí provádět všechny druhy zimních sportů. Ve vzdálenosti 

300 m od penzionu jsou upravovány běžecké trasy a kromě sjezdovky, na které se penzion 

přímo nachází, je na dohled 300 m lanová dráha se sjezdovkou dlouhou 2000m. V létě je 

zde k využití spousta cyklostezek a turistických tras. Ve městě se dále nachází aquapark, 

letní bobová dráha, umělá lezecká stěna, dále možnost vyzkoušet tandem paragliding, 

zahrát si paintball nebo si udělat výlet po krajině na čtyřkolkách. 

 

 

Obr. 4.1 Penzion Buffalo 
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4.2 MAKROPROSTŘEDÍ 

 

Marketingové makroprostředí tvoří skupina faktorů, které penzion ovlivňují zvenčí přímo 

nebo nepřímo a působí na všechny jeho aktivity. Na tyto faktory nemá penzion prakticky 

žádný vliv, nemůže je žádným způsobem kontrolovat, a proto se o nich hovoří také jako o 

faktorech nekontrolovatelných nebo determinujících. [4]  

 

Úkolem penzionu je tedy snažit se na tyto faktory pružně reagovat, hledat nové tržní 

příležitosti a snažit se jejich vývoj předvídat. Existuje šest nejvlivnějších sil 

makroprostředí, kterými jsou: demografické, ekonomické, politicko-právní, 

technologické, sociálně-kulturní a přírodní prostředí. [6] 

 

 

Obr. 4.2 Marketingové prostředí firmy [10] 

 

4.2.1 Demografické prostředí 

Počet obyvatel v České republice z posledních údajů k 30.září 2010 je 10 526 685. Protože 

se penzion nachází v Královehradeckém kraji v okrese Trutnov, zaměřím se především na 

tuto oblast. V Královéhradeckém kraji je počet obyvatel k 31.prosinci 2010 554 803 z toho 

mužů 271 934 a žen 282 869. Kraj má rozlohu 4759 km2 a na jeho území je celkem 448 

obcí. Penzion Buffalo se nachází ve Špindlerově mlýně, který má počet stálých obyvatel 
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1292, v sezónách se ale tento počet zvýší o turisty až na 15 000 lidí. Rozloha města je 77 

km2 a leží v průměrné výšce 718 m.n.v. Skládá se ze čtyř základních částí: Přední Labská, 

Labská, Bedřichov a Svatý Petr.  

 

Podle výsledků se v roce 2010 v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého 

kraje ubytovalo 796 tis. hostů, tj. o 1,8 % méně než v roce 2009. Zahraničních hostů přijelo 

méně o 6 % a domácích o 0,2 %. Téměř tři čtvrtiny hostů tvořili domácí turisté. 

Nejčastějšími zahraničními hosty byli turisté z Německa (46% podíl na celkovém počtu 

zahraničních hostů), i když jich proti roku 2009 přijelo o 13,6 % méně. Druzí v pořadí se 

umístili hosté z Polska (16,4 %), těch naopak přijelo o 4,4 % více. Třetí pak byli hosté z 

Nizozemska (9 %).  

 

Lidé žijící v Královéhradeckém kraji jsou samozřejmě pro penzion potenciálními 

zákazníky, nutno ale dodat, že do Špindlerova Mlýna ročně míří spousta turistů z tuzemska 

i ze zahraničí, a proto je počet potenciálních zákazníků daleko větší. Kapacita ubytovacích 

zařízení ve městě je asi 10 000 lůžek, což je zhruba 10x větší kapacita, než kolik lidí má v 

obci hlášeno trvalý pobyt. Důležitým údajem také je, že během zimní sezóny navštíví 

Špindlerův Mlýn až 700 000 turistů. Potenciálními zákazníky jsou tedy všichni, kteří mají 

rádi sport a přírodu. V zimní sezoně hlavně milovníci zimních sportů, v letní pak turisti a 

cyklisti. V současné době sdružuje Svaz Lyžařů v ČR více než 14 000 aktivních členů a 

odhaduje se, že počet lyžující veřejnosti přesahuje 2 000 000 osob.  [14, 15, 16, 17] 

 

4.2.2 Ekonomické prostředí 

Průměrná mzda 

V roce 2010 dosáhla průměrná mzda v České republice výše 23 951 Kč, v meziročním 

srovnání činil přírůstek 463 Kč (2,0 %). Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 

2010 dosáhla hodnoty 21 107 Kč, meziročně vzrostla o 556 Kč, tj. o 2,7 %. Za průměrnou 

mzdou v České republice zaostal kraj o necelé tři tisíce korun (2 844 Kč), tempo růstu 

mezd v kraji bylo o sedm desetin procentního bodu rychlejší než je průměr za ČR. 

Královéhradecký kraj zaujímá 8. příčku ve výši průměrné mzdy ze čtrnácti krajů v ČR. 

[14, 15] 
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Inflace a nezaměstnanost 

Výše reálných mezd je vedle úrovně nominálních mezd ovlivněna i růstem 

spotřebitelských cen (inflací), která meziročně vzrostla o 1,5 %. Reálná mzda 

v Královéhradeckém kraji tak v roce 2010 vzrostla o 1,2 % a v průměru v České republice 

jen o 0,5 %. Vývoj mezd souvisí i s poklesem zaměstnanosti. Podobně jako v ostatních 

krajích došlo v Královéhradeckém kraji k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců, který 

možno kvantifikovat v přepočtu na plně zaměstnané, jako snížení o 5,3 tis. osob, tj. o 

3,2%.  [14, 15] 

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 28. 2. 2011 celkem 24 575 

neumístěných uchazečů o zaměstnání, proti předchozímu měsíci lednu to představuje 

pokles o 287 osob, tj. o 1,2 %. Proti únoru 2010 došlo k poklesu počtu nezaměstnaných o 

1097 osob, tj. o 4,3 %.  

V měsíci únoru přibylo na úřadech práce v kraji celkem 2 214 nových uchazečů o 

zaměstnání, nejvíc v okresech Hradec Králové (30,4 %), Náchod a Trutnov (shodně po 22 

% z celkového počtu nových uchazečů). [14] 

 

4.2.3 Politicko-právní prostředí 

Do tohoto prostředí patří převážně zákony, normy a nařízení, činnosti vládních institucí i 

politických stran, zájmové skupiny které ovlivňují a omezují nejrůznější organizace a 

jednotlivce v každé společnosti. [4, 6 ] 

 

Pro chod penzionu a jeho doplňkových aktivit je důležité dodržování zákonů, norem a 

vyhlášek České republiky a po vstupu ČR do EU i některých dokumentů Evropské unie, 

důležité jsou hlavně tyto zákony: Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Občanský 

zákoník. Hotely a penziony musí dodržovat všechny normy a předpisy tykající se 

provozovaní své činnosti, můžou to být např. hygienické předpisy a směrnice, požární a 

poplachové směrnice, vyhlášky o odpadech a dále dodržování zákonů souvisejících 

s ekologií. Penzion Buffalo musí při stavebních úpravách jednat se stavebním úřadem, 

Správou národního parku KRNAP, městem Špindlerův Mlýn a dalšími institucemi. 
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4.2.4 Technologické (inovační) prostředí 

Toto prostředí výrazně ovlivňuje činnost firem a zahrnuje faktory, které vytvářejí nové 

technologie, produkty a tím nové příležitosti na trhu. Technologickými faktory mohou být 

např. technologické trendy, rychlost technologických změn, výzkum a vývoj. [6] 

 

Zaváděním nových technologií může provozovatel penzionu čím dál lépe uspokojovat 

potřeby a přání svých zákazníků. V oblasti ubytovacích a stravovacích služeb byl jedním 

z převratných technologických změn rozvoj počítačové techniky a internetu. Díky tomuto 

rozvoji vznikly on-line rezervační systémy velmi pohodlné pro potenciální zákazníky. 

Internet přispěl i k zviditelnění ubytovacích zařízení a posílení jejich marketingové 

komunikace. Každý zákazník si bude moci najít penzion Buffalo na jeho webových 

stránkách a zjistit tak jaké má reference, pokoje a jaké poskytuje služby, aniž by musel 

vyvinout přílišnou aktivitu. Dalším pokrokem v oblasti pohostinství bylo zavedení 

konvektomatů, které jsou v kuchyni hotelů a penzionů po celém světě nepostradatelným 

pomocníkem. Dnes již standardem se zdá být sociální zařízení a televize na hotelovém 

pokoji nebo lednička s minibarem, které byly ještě před nedlouhou dobou zcela výrazem 

luxusu. Do tohoto prostředí můžeme zařadit i zabezpečovací systémy, protipožární čidla 

nebo on-line kamerový systém, který ukazuje počasí a podmínky v dané lokalitě. Každý 

nový technologický pokrok může vést k odlišení provozovatele od konkurence, a proto je 

důležité na něj pružně zareagovat a zařadit je co nejdříve do svého podnikání.  

 

4.2.5 Sociálně – kulturní prostředí 

Změny v sociálně-kulturním prostředí mohou hotelu přinést nové příležitosti i ohrožení na 

trhu. Hierarchie hodnot, které jednotlivci uznávají, se mění v závislosti na získání nových 

zkušeností a interakcí s institucemi jako je rodina, škola, církev. Nejdůležitější změny 

v sociálně-kulturním prostředí jsou změny ve skladbě rodiny. V současnosti jde především 

o zvyšující se počet svobodných lidí, žijících v jednočlenných domácnostech, následné 

snižování porodnosti a z toho plynoucí změna ve věkové struktuře obyvatelstva. Roste 

počet soběstačných hostů při uspokojování základních potřeb. Zvyšující se fond volného 

času spolu a rostoucí životní úrovní hostů zvyšuje nároky hostů na trávení dovolených. 

Všeobecně je pociťována zvýšená potřeba úniku z každodenního stresu, zvýšená citlivost 

vůči kvalitě životního prostředí, z čehož plynou preference lidí po častějších a kratších 

dovolených. Většinu lidí dnes zajímá kvalita životního prostředí a upřednostňují zdravý 

životní styl. Preference hostů jsou pro hotely velmi důležité, a neustále se mění. Zvyšují se 
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nároky na aktivní a kvalitní trávení svého volného času, a proto hosté na svých dovolených 

vyhledávají ubytovaní, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí jim přitom velký 

výběr sportovního a relaxačního vyžití. [8, 14] 

 

4.2.6 Přírodní prostředí 

Úspěšnost penzionu na trhu je také velmi ovlivněna vztahem hostů k životnímu prostředí. 

Růst tohoto trendu vede k odmítání těch míst, která překročila tolerovanou hranici 

znečištění. Penzion Buffalo se nachází na území národního parku KRNAP, a je tedy ve 

velmi krásném, klidném a čistém prostředí. Krásná příroda a možnost využití sportovních 

aktivit přitahuje klienty z dalekého okolí i ze zahraničí. Pro vedení penzionu ale znamená 

jeho pozice v NP větší problémy při probíhající rekonstrukci penzionu a zvýšené výdaje 

související se zpřísněnými podmínkami ochrany životního prostředí. Zde soupeří snaha 

majitelů o co největší pohodlí pro své klienty se zájmy Správy národního parku. [8]   

 

4.3 MIKROPROSTŘEDÍ 

 

Konkrétní trh představuje nejbližší okolí našeho penzionu, na kterém se pohybujeme 

společně s ostatními účastníky trhu, kteří nás v naší činnosti mohou omezit nebo nám 

naopak pomoci. Těmito subjekty jsou:  [10]  

 

4.3.1 Zákazníci 

Zákazníci jsou velmi důležitým prvkem mikroprostředí, protože přinášejí penzionu zisk. 

Každá organizace se snaží určitým způsobem hosty ovlivnit k pobytu právě v jejich 

penzionu a k tomu využívají prvky marketingové komunikace. Mezi zákazníky penzionu 

Buffalo můžeme řadit širokou veřejnost s větším či menším zájmem o aktivně 

strávenou dovolenou. Věková kategorie zákazníků nehraje roli. Zákazníci mohou být 

z České republiky i ze zahraničí, převážně pak z Německa a z Polska. Penzion Buffalo je 

ideální pro rodiny s dětmi, mladé sportovce i seniory, pro manželské páry nebo pro 

skupinu lidí, kteří si mohou pronajmout celý objekt. Mohou se v něm také pořádat menší 

firemní akce nebo teambuildingy. Největší zastoupení budou mít v zimě určitě lyžaři a 

milovníci běžeckého lyžování, protože penzion nabízí výhodnou lokalitu a ideální lyžařské 

podmínky nedalekého ski-areálu Špindlerova Mlýna. V letním období budou zákazníci 

vyhledávat cyklistiku nebo horskou turistiku doplněnou zábavními nebo relaxačními 

aktivitami. 
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Hosté převážně od penzionu očekávají čisté prostředí, příjemný personál, kvalitu 

poskytovaných služeb a samozřejmě vyrovnaný poměr vztahu cena a kvalita. Důležité je 

vytvářet příjemné prostředí a kvalitní služby a zaměřit se na spokojenost současných hostů, 

protože spokojený zákazník může doporučit penzion svým známým a přátelům a to je, 

z hlediska marketingové komunikace, jedna z nejúčinnějších forem její tvorby. 

 

4.3.2 Dodavatelé  

Penzion Buffalo ještě pro zákazníky není otevřen, a proto management stále hledá 

nejvhodnější dodavatele. V dnešní době se stále zvyšují nároky hostů na kvalitu 

poskytovaných služeb, a proto je volba dodavatelů velmi důležitá. Penzion bude muset 

vytvořit síť dodavatelů, kteří budou spolehliví, loajální, budou dodržovat smluvní 

podmínky a jejich produkty budou kvalitní. Dodavatelé budou ale také očekávat 

dodržovaní smluvních a platebních podmínek, řádné platby a loajalitu penzionu. Takovou 

síť dodavatelů budou pro penzion tvořit zejména: dodavatelé potravin a nápojů, stavební 

firmy, prádelny, profesionální poradci (účetní atd.), školící pracovníci, dodavatelé zařízení 

a interiéru, dekoratéři, marketingové a propagační společnosti, IT společnosti a 

v neposlední řadě dodavatelé energií. [5]  

 

4.3.3 Konkurence 

Konkurence je pro penzion velmi důležitým faktorem. Organizace se navzájem ovlivňují a 

předhánějí v ceně, propagačních metodách a provozních postupech. Každý hotel nebo 

penzion má svojí strategii jak konkurovat svému okolí a přilákat co nejvíce zákazníků.  

Penzion může konkurovat cenami nebo nabídkou odlišných produktů. Konkurence hotelů a 

penzionů ve Špindlerově Mlýně je velká. Převážně si hotely a penziony konkurují v ceně, 

lokaci a nabídce relaxačních programů. Konkurenci penzionu Buffalo můžeme rozdělit na 

nejbližší v okolí 700 m a vzdálenější, situovanou přímo v centru Špindlerova Mlýna. 

Nejbližší konkurenci tvoří 3 hotely a jeden penzion. Přímo v centru Špindlerova Mlýna a 

jeho přilehlých částech se nachází celkem 144 ubytovacích zařízení. V celém městečku je 

tak velké množství hotelů, penzionů, ubytoven a rodinných chat a zákazník si může 

ubytování vybrat tak, aby přesně odpovídalo jeho představám. 
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NEJBLIŽŠÍ KONKURENCE: 
 

Hotel Arnika**** 

Hotel Arnika**** patří do sítě hotelů OREA a nachází se ve Špindlerově Mlýně 

v prostředí Krkonošského národního parku u Labské přehrady a pro penzion Buffalo je 

nejbližší konkurencí.  Hotel má velmi širokou nabídku programů pro své hosty. V hotelu se 

nachází velmi dobře vybavené wellness a relax centrum, k dispozici je bazén, whirlpool, 

sauna, kryosauna, posilovna, solárium, vířivá vana, magnetoterapie, inhalace a masáže. 

Hotel má nabídku také pro firmy. K dispozici má sály pro kongresy, konference, plesy, 

oslavy nebo školení. V nabídce je také široká škála dalších sportovních aktivit, můžete si 

zde zahrát volejbal, tenis nebo minigolf. Celkovou ubytovací kapacitu hotelu Arnika**** 

tvoří 414 lůžek. Při využití přistýlek lze ubytovat až 606 hostů. Hotel nabízí 182 

dvoulůžkových pokojů, 9 apartmánů, 5 rodinných pokojů, 5 pokojů garni a 2 apartmány 

superior. V každém pokoji je koupelna a WC, LCD televizor se satelitem, telefon a trezor. 

Většina hotelových pokojů má balkón. Hotel Arnika**** patří mezi hotely vyšší cenové 

kategorie. Za jednu noc v dvoulůžkovém pokoji zaplatíte mimo sezónu cca 3000 Kč, přes 

období vánočních svátků se cena vyšplhá až na 5500 Kč. Výhodou hotelu je velká kapacita 

a velmi dobře vybavené zázemí hotelu, včetně wellness a sportovních aktivit. Nevýhodou 

může být neosobní přístup k zákazníků a host zde nenajde pocit „domáckého“ prostředí.  

[18] 

 

 

Obr. 4.3 Hotel ARNIKA**** [18] 
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Hotel Švýcarská bouda*** 

Hotel se nachází přibližně 2 km od centra města, 300 m od nejbližších vleků a asi 1,5 km 

od lanovky Hromovka. V hotelu se nachází stylová restaurace. K dispozici je půjčovna lyží 

a lyžařských bot. V hotelu jsou dvou až čtyřlůžkové pokoje a čtyř až pěti lůžkové 

apartmány. Každý pokoj je vybaven TV a sociálním zařízením Ceny jsou ve srovnání 

s Hotelem Arnika**** výrazně nižší, jednu noc zde pořídíte mimo sezónu od 560 Kč a 

v období vánočních svátků za 1000 Kč. Součástí nabídky hotelu je venkovní víceúčelové 

hřiště s umělým povrchem a venkovní vyhřívaný bazén. Hotel působí příjemným dojmem. 

V zimě zde ale může být horší dojezd automobilem, vzhledem k jeho vyšší poloze. [19] 

 

 

Obr. 4.4 Hotel Švýcarská bouda***, [19] 

 

Hotel Styl*** 

Hotel Styl*** se nachází asi 200 m od penzionu Buffalo. Ve dvou nadzemních podlažích 

je celkem 30 pokojů. Hotel nabízí dva jednolůžkové pokoje, osmnáct dvoulůžkových 

pokojů, osm dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a dva třílůžkové pokoje. Všechny 

pokoje mají vlastní sociální zařízení a TV se satelitem. Hotel nabízí půjčovnu lyžařského 

vybavení, wi-fi připojení a vlastní parkoviště. V přízemí hotelu je stylová restaurace s 

kapacitou 100 míst u stolu. Restauraci lze využít také pro svatby, rodinné oslavy a večírky, 

dále pak firemní školení a prezentace. Jídelní lístek nabízí speciality převážně krkonošské 

a české kuchyně. V letním období je otevřena zahradní restaurace a v provozu je grill. 

Tento hotel patří mezi levnější možnost ubytování ve Špindlerově Mlýně. Mimo sezónu se 

zde můžete ubytovat za 350 Kč a v období vánočních svátků cena vystoupá na 1000 Kč. 

Hned po odeznění vánoc ale klesne znovu na 450 Kč.  [20] 
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Obr. 4.5 Hotel Styl***, [20] 

 

Horský penzion Alenka 

Penzion Alenka se nejvíce podobá penzionu Buffalo, ať už vzhledem nebo kapacitou. 

Penzion má pro své hosty připraveno k ubytování celkem 7 příjemně a útulně zařízených 

dvoulůžkových pokojů celých ve dřevě. Kapacita je 14 lůžek a je možno přidat 8 přistýlek. 

Ke každému pokoji patří příslušenství WC a sprcha. Pokoje jsou vybaveny TV, rádiem, 

trezorem, minibarem a fénem. Penzion svým hostům nabízí restauraci s barem a letní 

terasu s grilováním. Kapacita restaurace je  45 hostů a je v ní celodenní provoz. V zimě 

pořídíte pobyt v tomto penzionu od 390 Kč do 750 Kč, v létě však už od 350 Kč do 450 

Kč. Penzion Alenka má parkovací kapacitou pro 10 vozů. V zimním období při zhoršené 

sjízdnosti je zajištěna doprava od údolního parkoviště terénním automobilem penzionu. 

Výhodou pro milovníky domácích mazlíčků je, že si je hosté mohou vzít sebou. [21, 22] 

 

 

Obr. 4.6 Penzion Alenka, [22] 
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4.3.4 Veřejnost 

K veřejnosti patří jakékoliv instituce, organizace a subjekty, které mohou penzion určitým 

způsobem ovlivnit, ale nemají na něj přímou vazbu. V případě penzionu je to např. banka, 

která bude čekat, že bude penzion plnit své závazky v případě poskytnutého úvěru, 

pojišťovna, která očekává placení pojistek nebo finanční úřad. Dále zde mohou patřit 

obchodní partneři, vláda, která schvaluje zákony a vyhlášky, kterými se penzion musí řídit. 

Důležité jsou i organizace životního prostředí, sdělovací prostředky, také hygienická 

stanice, která bude vyžadovat plnění hygienických norem. A v neposlední řadě všeobecná 

veřejnost. Pro penzion je mínění veřejnosti velmi důležité, ale zároveň velmi citlivé na 

výkyvy. Proto je vhodné uskutečňovat kroky směřující k oboustranně prospěšným vztahům 

veřejnosti a penzionu. Některé velké organizace mají pro tento sektor vlastní oddělení – PR 

neboli Public Relations. Toto oddělení sleduje postoje veřejnosti a rozšiřuje pozitivní 

informace a to vše pro to, aby vytvořili firmě dobrou pověst. Hotel může vytvářet  

pozitivní image podporou životního prostředí nebo podporou sportovních aktivit, 

sponzoringem charitativních akcí atd. Penzion se dále může prezentovat na veletrzích nebo 

tiskových konferencích v případě zavádění nových služeb a produktů nebo při samotném 

otevření penzionu. [8, 10] 

 

4.3.5 Zprostředkovatelé 

Do této oblasti patří organizace, které zprostředkovávají styk mezi penzionem a jeho 

zákazníky. Převážně se jedná o cestovní kanceláře a agentury, turistická a informační 

střediska nebo se může jednat také o zprostředkovatele marketingové komunikace, pokud 

si ji penzion nerealizuje ve vlastní režii. Dalším důležitým zprostředkovatelem mohou být 

také bývalí zákazníci, kteří doporučí penzion svým známým. Důvodů pro využití 

zprostředkovatelů je více, hosté často vyhledávají ubytování právě přes cestovní kanceláře 

nebo v dnešní době nejčastěji přes informační portály na internetu. Jejich úkolem je tedy 

zajistit povědomí o daném penzionu a zkrátit tak distribuční cestu k potenciálním 

zákazníkům nebo v případě marketingových agentur, zajistit  vhodnou propagaci. 
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5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

 

Dotazník (viz. příloha č.1) vyplnilo celkem 185 respondentů. Dotazníkové šetření jsem 

rozdělila na dvě části. První skupina dotazovaných, tzn. 107 lidí z Moravskoslezského a 

Zlínského kraje, přesněji z Ostravy, Frýdku-Místku, Rožnova p.R, Frenštátu p.R. a 

přilehlého okolí, odpovídala pomocí osobního dotazování. Druhá skupina 78 lidí 

odpovídala na otázky s využitím internetu. Účelem dotazníku bylo zjistit preference 

veřejnosti tykající se ubytování, a dále nejúčinnější formy marketingové komunikace. 

Dotazník slouží jako podklad pro návrh marketingového mixu penzionu Buffalo. 

 

5.1 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

První otázkou (viz. graf 5.1) jsem chtěla zjistit jak často jezdí lidé na dovolenou. Penzion 

Buffalo se nachází ve Špindlerově Mlýně, a tedy nepatří mezi městské hotely, do kterých 

by lidé jezdili jen přespat v rámci služební cesty. Pokud jedou lidé do Špindlerova Mlýna 

tak vyhledávají dlouhodobější pobyty spojené s relaxací, sportem nebo zábavou a to v létě 

stejně tak jako v zimě. Z výsledku výzkumu vyplynulo, že 45,4 % jezdí na dovolenou do 

ČR nepravidelně, tzn. mohou jezdit častěji do zahraničí nebo je až tak často české hory 

nelákají. Ovšem 34,1 %  jezdí na dovolenou do ČR 1x ročně a 13% respondentů 2x ročně. 

Pouze 2,7 % nejezdí na dovolenou vůbec. To znamená pro penzion pozitivní vyhlídku 

zvyšujícího se cestovního ruchu a také to, že lidé rádi cestují a tráví volný čas mimo svůj 

domov. Proto by se měl penzion Buffalo po zahájení provozu neustále udržovat 

v povědomí zákazníků, snažit se odlišit od konkurence a stále hledat nové způsoby jak 

uspokojit zvyšující se požadavky hostů. 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.1

34,1%

13,0%4,9%
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1x ročně 2x ročně 3 a vícekrát ročně nepravidelně nejezdím na dovolenou

 

Graf 5.1 Jak často jezdíte na dovolenou? 
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Otázka č.2 zjišťovala preference lidí při výběru ubytování. Dle grafu 5.2 vidíme, že 

nejvíce, tedy 31,6 %, hostů upřednostňuje ubytování v penzionech. Penzion pro mnoho lidí 

symbolizuje rodinné prostředí, pohodu a osobní přístup k hostům, který vyhledávají 

v dnešní hektické době čím dál více. Ve velkém hotelu se často hosté cítí „jedním z davu“, 

i když jim hotel může dopřát spoustu luxusu a perfektní služby. Velkou část, tedy 20% 

dotazovaných, tvoří lidé upřednostňující ubytování v kempu či chatkách. To by mohlo 

symbolizovat lásku k přírodě a potřebu volnosti. Penzion Buffalo je penzion rodinného 

typu, ideálně zasazený do krásného prostředí našich nejvyšších hor. Proto má nejlepší 

předpoklady k tomu, aby zákazníci přijeli právě tam. 
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Graf 5.2 Preference při výběru typu ubytování 

 

Otázkou č.3, tzn. „Jaký typ dovolené preferujete?“ jsem chtěla zjistit jaký typ dovolené 

upřednostňují lidé v České republice, a tedy potenciální zákazníci penzionu. Celých 57,3 

% lidí upřednostňuje dovolenou letní, tedy vyhledávají místa spojená s turistikou, 

cykloturistikou nebo pouze relaxační pobyty u vody a wellness. Zimní i letní dovolenou 

preferuje 23,8 % a pouze zimní dovolenou 3,8 %. Docela početné skupině 13,5 % nezáleží 

při výběru na dovolené na ročním období a jezdí na dovolenou kdykoliv mají možnost 

(graf 5.3). Penzion Buffalo se bude přesto převážně zaměřovat na zimní období, kdy do 

Špindlerova Mlýna přijíždí spousta turistů právě kvůli lásce k zimním sportům jako jsou 

lyže, běžky a snowboard. To však neznamená, že se penzion nezaměří i na letní období. 

Krkonoše nabízejí i v letním období spoustu cyklostezek a turistických tras a pro 

návštěvníky, kteří hledají v rámci dovolené odpočinek a relaxaci nabízí velkou spoustu 
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wellness programů a zábavy např. na letní bobové dráze, v lanovém centru atd. Dle 

statistik je ve Špindlerově Mlýně více turistů v zimním období a ačkoli mnou provedený 

výzkum vyznívá spíše pro preference letních dovolených, mám za to, že potenciálních 

zákazníků bude mít penzion určitě dost, jen je musí vhodných způsobem přilákat a udržet 

si je.  

 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.3
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Graf 5.3 Jaký typ dovolené upřednostňujete? 

 

Preference hostů při výběru ubytování se neustále mění. Jeden z faktorů, který se však 

neustále drží v popředí je cena. V otázce č.4  jsem chtěla zjistit do jaké  míry jsou pro 

hosty ubytovacích zařízeních důležité faktory jako je cena, vybavení, příjemný personál, 

dobré jídlo, úroveň služeb a prostředí ve kterém se ubytovaní nachází. A to proto, abych 

z toho mohla vyvodit doporučení, na které faktory se má penzion Buffalo zaměřit nejvíce.  

 

Cena  

Již zmíněná cena, je stále podle zákazníků jeden z nejdůležitějších faktorů. Jak vidíme 

v grafu 5.4 byla označena jako velmi důležitá u 52,5 % dotázaných. Za spíše důležitou a 

důležitou ji považuje 22,1% resp. 22,7% respondentů. Na ceně příliš nezáleží pouze 2,8 %.  

To je přirozený jev. Důležitým ukazatelem je, že čím dál více zákazníků posuzuje poměr 

ceny a kvality, a jsou tedy ochotni si za kvalitní služby připlatit. 
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Graf 5.4 Cena 

 

Vybavení penzionu 

V grafu 5.5 vidíme preference hostů u dalších čtyř faktorů. Vybavení je pro 45,7% 

dotazovaných důležité a 32,9 % a 14,5 % považují vybavení v ubytovacím zařízení za více 

než důležité. Pouze 7% respondentů nepřikládá interiéru takový význam a zvolili odpověď 

spíše nedůležité a zcela nedůležité. Vybavení penzionu Buffalo musí být  laděno do 

přírodních barev, nesmí ničím vybočovat z krásného prostředí a přírody, ve které se 

nachází. V případě menšího penzionu není vybavení pokojů příliš velká investice, a proto 

je třeba dbát právě na jeho kvalitu. Pokoj musí vypadat přirozeně a útulně. Celý interiér 

musí být laděn do stejných barev a materiálů a doplňky je třeba volit s citem.  

 

Personál a pohostinnost 

Personál je dle mého názoru jedním z nejdůležitějších faktorů. Právě personál je ten, který 

přichází do kontaktu se zákazníkem a může tedy ovlivnit jeho názory. Příjemná recepční, 

dobrý kuchař a důsledná uklizečka, to jsou lidé, kteří tvoří příjemný pocit hostů 

z ubytovaní v penzionu. Jejich vstřícný přístup dokáže přimět zákazníka se opětovně vrátit 

a naopak. Podle výzkumu hodnotí 23,5 % respondentů příjemný personál jako velmi 

důležitý, pro 33, 9 % je na druhém místě a stejně tak 33,9 % ho považuje důležitý. Pouze 

8,7 % označilo příjemný personál za nedůležitý.   

 

Podobnou důležitost má i dobré jídlo v místě ubytování. Lidé se už nevrátí zpět do 

restaurace, kde jim nechutnalo. Stejné je to i s penzionem, i když ten má k dispozici více 
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vlivů, kterými může hosty ovlivnit. To ovšem nemění nic na tom, že dobré jídlo vypovídá 

o penzionu velmi mnoho. Úkolem managementu penzionu Buffalo je tedy dbát na výběr 

kvalitního personálu, stanovit normy podle kterých se musí zaměstnanci chovat a velmi 

důležité je své zaměstnance motivovat.  

 

Úroveň a sortiment nabízených služeb 

Spousta hostů si vybírá místo svého pobytu podle nabídky služeb a recenzí, které jsou o 

ubytování k dispozici. Penzion by se měl neustále snažit zvyšovat úroveň poskytovaných 

služeb a doplňovat je o služby nové. Velmi populární je nyní wellness, bazén, whirlpool 

nebo sauna v rámci ubytovacího zařízení, které přispívá k relaxaci hostů.  Úroveň a 

sortiment nabízených služeb považuje, podle výzkumu, 11,9 % respondentů za velmi 

důležitý, 38,9 % označilo tento faktor za spíše důležitý a 33,5 % ho považuje za důležitý 

(viz graf 5.5). Penzionu Buffalo bych doporučila neustále nabízet hostům kvalitní služby a 

udržovat jejich úroveň a získat tím konkurenční výhodu. Na nové služby nemá penzion 

příliš velkou kapacitu, ale v případě, že by chtěli rozšířit sortiment služeb, dalo by se to 

vyřešit formou kooperace s některým jiným hotelem či zařízením. 
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Graf 5.5 Důležitost jednotlivých faktorů při výběrů ubytování 
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Prostředí a umístění penzionu 

Předposledním faktorem otázky č.4 je prostředí a umístění penzionu. Jak vidíme v grafu 

5.6, 53,5 % považuje tento faktor za velmi důležitý, 28,6 % spíše důležitý a 14,6% za 

důležitý, pouze 3,3 % nezáleží na prostředí v okolí jejich ubytování. V tomto případě má 

penzion Buffalo velkou výhodu. Nachází se totiž, jak již bylo řečeno, přímo na sjezdovce 

v národním parku KRNAP a do okolí je krásný výhled na naše nejvyšší hory a město 

Špindlerův Mlýn. Samozřejmě důležitým předpokladem, které musí management penzionu 

ohlídat je čistota a upravenost terénu v okolí penzionu. Dále by se měl také vhodným 

způsobem prezentovat, že se k životnímu prostředí chová šetrně. 
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Graf 5.6 Prostředí a umístění penzionu 

 

Poslední část otázky č.4 dávala respondentům otevřenou možnost vyjádřit co je pro ně, 

kromě výčtu ostatních možností, v ubytovacím zařízení důležité. Na tuto otázku 

odpovědělo z celkového počtu pouze 3,2 %, a proto není uvedena v grafickém vyjádření.  

Odpovědi se týkaly většinou využitelných možností v okolí ubytování, jako je sport, 

památky, zábava nebo pořádání  nějakých akcí. Další odpovědi se týkaly možností 

pro děti, tzn. dětský koutek, zázemí pro malé děti, dětské hřiště atd. Mnoho rodičů si 

vybírá ubytování právě podle toho jaký komfort je penzion schopen poskytnout pro jejich 

děti, a proto bych penzionu Buffalo doporučila vytvořit zázemí pro malé děti, možnosti 

zapůjčení dětské postýlky, jídelní stoličky, mít s dispozici společenské hry pro všechny 

věkové kategorie. Venku vytvořit pro děti pískoviště, houpačky atd.  
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Pokud jde o návštěvnost z důvodu možností v okolí ubytování., nabízí jich penzion 

skutečně mnoho: 

 

- v zimě je k dispozici sjezdovka na které penzion stojí a dále mohou hosté využít 

sjezdovky vzdálené 300 m od penzionu nebo dojet do 1 km vzdálené nástupní 

stanice „Hromovka“ odkud se dostanou do celého lyžařského areálu Špidlerova 

Mlýna. V okolí je také k dispozici spousta běžeckých tratí o celkové délce téměř 

100 kilometrů. Všechny jsou pravidelně upravované. Přímo ve Špindlerově Mlýně 

se nachází moderní „Aquapark Špindl“, který nabízí hned několik tobogánů a 

dalších zajímavých atrakcí. Nechybí mezi nimi třeba vířivky, divoká řeka, vlnobití, 

sauna, nebo vodní pára. Ve spodní části Ski-Areálu Špindlerův Mlýn, poblíž černé 

sjezdovky, se nachází i kvalitní snowpark se čtyřmi různými drahami. Milovníci 

snowboardu se mohou projet na snowparku Hromovka, crossové trati, Big Airu a 

Halfpipe. 

 

- v létě je možno využít velké množství turistických tras po hřebenech hor, místních 

cyklostezek, lanový park a lezení na umělé stěně nebo přímo na skále, painball, 

aquapark a wellness v celé řadě hotelů. Dále je zde bobová dráha „Happyworld“, 

která měří 1 400 metrů a nabízí dvaadvacet zatáček, tři tunely a pětici terénních 

zlomů. Na dráze se díky osvětlení dá jezdit i po setmění. Milovníci adrenalinu 

mohou ve Špindlerově Mlýně vyzkoušet i lanovou skluzavku přes přehradní hráz 

Labská, známou i pod anglickým názvem zip-line. Nádherný výhled na celé 

Krkonoše lze zažít i z pohledu ptačí perspektivy s využitím paraglidingového letu, 

kdy se lze přes údolí sklouznout s kvalifikovaným pilotem. 

 

- ve Špindlerově Mlýně provozuje svou činnost agentura s názvem „Yellow Point“. 

Je to sportovní agentura, která je schopna připravit zajímavý program dle přání 

zákazníků. Z adrenalinových zážitků se jedná třeba o jízdu na sněžném skútru, 

jízdu na obrovské nafukovací duši nebo jízdě se psím spřežením. Atrakcí, která 

nevyžaduje sníh, je i adventure park s obří houpačkou, Jákobovým žebříkem, chůzí 

po kládě ve výšce 13 metrů nad zemí nebo bungeetrampolínou. 
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Otázka č.5 zjišťovala preference zákazníků tykajících se nepostradatelnosti některých 

služeb v ubytovacím zařízení. Z výzkumu vyplynulo, že většině respondentům vyhovuje, 

když se v místě ubytování nachází restaurace. Pro 25,8 % je restaurace v rámci 

ubytovacího zařízení velmi důležitá, 32,4 % ji staví na druhé místo a pro 25,8% je 

restaurace v rámci ubytování důležitá. Tuto službu nevyžaduje pouze 15,9% dotazovaných.  

V penzionu Buffalo se prostory pro restauraci nenacházejí a jelikož je penzion velmi malý, 

restaurace by nebyla plně využita.  

 

Dalším bodem otázky č.5 (viz. graf 5.7) bylo sociální zařízení na pokoji. Tuto službu 

vyžaduje 74,1 % lidí a přikládá ji velkou důležitost, dalších 18,4 % dotazovaných ji 

přikládá rovněž velký význam (spíše důležitá a důležitá). Penzion s tímto předpokladem 

počítal a každý pokoj je připraven na vybavení svým sociálním zařízením, se sprchovým 

koutem, umyvadlem a WC. Význam pohodlí hostů se v dnešní době neustále zvyšuje a lidé 

jsou zvyklí na čím dál vyšší standard. V dnešní době je sociální zařízení na pokoji 

považováno za naprosto běžné a jak vyplynulo z výzkumu, většina dotazovaných si bez něj 

svůj pobyt nedokáže představit.  

 

Naproti tomu TV a DVD na pokoji nepřikládají hosté takovou důležitost. Za velmi 

důležité ho považuje pouze 6 %  dotazovaných. 7,7 % a 19,1 % označilo televizor za spíše 

důležitý a důležitý. Ovšem 37,2 % vnímá tento fakt jako spíše nedůležitý a 30,1 % jako 

zcela nedůležitý. Ačkoliv lidé nepovažují TV jako nezbytnou při pobytu na své dovolené, 

je určitě výrazem určitého standardu a v případě nepříjemných událostí nebo nepříznivého 

počasí, které se na dovolené mohou stát, dokáže hostům zpříjemnit pobyt. Proto bych TV a 

DVD na každém pokoji penzionu určitě doporučila.  
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Graf 5.7 Co by v penzionu nemělo chybět 

 

Dalším hodnocením respondentů prošla společenská místnost v rámci ubytovaní. 

Respondenti z 69,2 % nepovažují tuto skutečnost za důležitou, ale 31,1 % dotazovaných 

přikládá společenské místnosti velkou váhu (viz graf 5.8). Určitě záleží na tom na jakou 

dovolenou a v jakém složení se potenciální host chystá. Vezmeme-li v úvahu rodinu 

s dětmi nebo manželský pár, který se vydá na dovolenou, pak je pro něj společenská 

místnost poměrně nedůležitou součástí. Naopak skupina lidí, která vyrazí na plánovaný 

pobyt si dovolenou bez společenské místnosti neumí představit. Lidé se potřebují někde 

scházet a pokud je jich více a nevejdou se na jeden pokoj, bývá to pro ně většinou problém. 

Protože se penzion nachází v horském prostředí a lidé většinou přijíždějí ve větším počtu, 

doporučila bych penzionu tuto místnost zřídit.  

 

Wellness a bazén v rámci ubytovacího zařízení hodnotili respondenti takto: 4,9 % 

dotazovaných uvedlo wellness jako velmi důležité, 17,4 % jako spíše důležité a pro 31 % 

je tato možnost využití v penzionu důležitá. Naproti tomu 32,6 % respondentů hodnotí 

wellness v rámci ubytování jako nedůležité a 14,1 % jako zcela nedůležité. Více než 50 % 

dotazovaných tedy přikládá tomuto prvku v nabídce služeb velký význam. Penzionu bych 

proto určitě doporučila alespoň částečnou nabídku těchto produktů hostům nabídnout.  
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Další část otázky č. 5 se týkala společenských her, jako např. šipky, stolní fotbal, kulečník 

atd.. Tento faktor dopadl v rámci výzkumu téměř nastejno, s mírnou převahou jejich 

důležitosti jak můžeme vidět v grafu 5.8. Tento případ se také odvíjí od toho, v jakém 

složení a na jakou dovolenou se hosté chystají. Jako u předchozí otázky, lidé přijíždějící ve 

větším počtu známých budou tyto aktivity vyžadovat, rodiny s malými dětmi či manželské 

páry však nikoliv. Penzion by proto měl vyhovět všem typům potenciálních hostů a 

alespoň některé z těchto aktivit zřídit. 

 

Poslední možností v dotazníku mohli respondenti napsat, bez čeho by se dále v ubytovacím 

zařízení neobešli. Tuto možnost využilo pouze 4,9 % dotazovaných, a proto není graficky 

znázorněna. Odpovědi však byly pro můj výzkum velmi důležité. Respondenti uváděli 

např. internet na pokoji nebo v objektu, možnost wi-fi připojení, dále by uvítali 

venkovní posezení u krbu, dětské hřiště, možnost sportovního vyžití – tenisové nebo 

volejbalové kurty, a dále kladli důraz na celkovou čistotu v zařízení.  

 

Penzionu bych proto určitě doporučila zavedení internetu a možnost bezdrátového 

připojení ve všech pokojích, vytvořit zázemí pro děti, jak už bylo psáno u otázky č.4, 

vytvořit příjemné venkovní posezení s možností grilování a přidat k penzionu alespoň 

jeden tenisový kurt a hřiště na míčové aktivity různých forem.  
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Graf 5.8 Co by v penzionu nemělo chybět – 2.část 
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Otázkou č.6 jsem chtěla zjistit jakým způsobem si lidé vybírají ubytování, abych mohla 

následně penzionu Buffalo doporučit, kde má své služby převážně prezentovat a popř. kam 

umístit svou propagaci. V této otázce bylo možné označit více než jednu odpověď. Nejvíce 

dotazovaných, tzn. 41,5 %, využívá k výběru ubytování internet, další velmi početnou 

skupinu 31,9 % tvoří osobní doporučení. Kolem 10 % dotazovaných se obrací na cestovní 

kanceláře a nebo si svou dovolenou vybírají náhodně. Pouze 1,1% respondentů využilo 

možnost vlastní odpovědi. Ti využívají k výběru své plánované dovolené recenzí a 

certifikací ubytovacích zařízeních nebo se rádi vrací na místa kde už byli (viz. graf 5.9). 

 

Penzionu bych tedy doporučila prezentovat svou nabídku na internetu, samozřejmě 

vytvořit vlastní webové stránky s optimalizací (SEO), která posouvá webové stránky na 

internetových vyhledávačích na první příčky. Dále se spojit s inzertními servery sdružující 

nabídky ubytovaní po celé ČR. Důležité je se spojit se společnostmi jako je Seznam.cz 

nebo Google.com. Čím dál více lidí vyhledává ubytovaní pomocí Google Earth, proto je 

třeba se do této aplikace zaregistrovat a nahrát fotky penzionu, aby si lidé mohli penzion 

pohodlně prohlédnout.  

 

Osobní doporučení bylo v průzkumu v těsné blízkosti za internetem. Osobní reference jsou 

nejúčinnější formou marketingové komunikace, a proto je důležité si své stávající 

zákazníky „hýčkat“ a snažit se splnit všechny jejich přání i netypické požadavky, aby se 

jednak rádi vraceli zpátky a zároveň doporučili penzion svým známým a kamarádům. 

 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.6
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Graf 5.9 Jakým způsobem si lidé vybírají ubytování 



 

47 

 

Mnoho lidí hledá informace o ubytování na internetu. V otázce č.7 mě zajímalo, zda je pro 

potenciální zákazníky důležitý vzhled, přehlednost a informační hodnota webových 

stránek ubytování. Z výzkumu vyplynulo, že více než 80 % dotazovaných na této celkové  

přehlednosti záleží (viz. graf 5.10). Penzion by si měl nechat vytvořit webové stránky 

specializovanou firmou a navrhnout je tak, aby byly pro zákazníka přehledné a nalezl tam 

všechny potřebné informace. Stránky by měly být laděny do přírodních barev jako 

penzion. Nemělo by na nich chybět úvodní slovo o penzionu, popis prostředí, ceník, 

fotogalerie, možnosti ubytování (počet pokojů), možnosti stravování, kontakty, možnosti 

využití v okolí (sport, kultura, zábava), možnost on-line rezervace, náhled webkamery na 

sjezdovku a užitečné odkazy. Stránky by měly být vytvořeny tak, aby se jedním kliknutím 

přeložily minimálně do dvou až tří světových jazyků, protože do Špindlerova Mlýna jezdí 

spousta zahraničních turistů. 

 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.7
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Graf 5.10 Důležitost vzhledu a přehlednosti webových stránek penzionu 

 

Otázka č.8 ukazuje jak jsou hosté ubytovacích zařízení v ČR spokojení s jejich úrovní. 

Úroveň ubytování v České republice se neustále zvyšuje, ačkoliv stále některé ubytovací 

zařízení nedosahují kvalit zahraničí. To dokazuje i následující graf 5.11, kde velmi 

spokojeno s úrovní ubytování v ČR je 12 % respondentů, 81,5 % je sice spokojeno 

průměrně, ale nikdo z respondentů neodpověděl, že by byl s úrovní ubytování v ČR 

nespokojen. To jen dokazuje, že Česká republika se v poskytování služeb neustále zlepšuje 

a dokáže tak konkurovat zahraničním hotelům. Tuto otázku jsem do výzkumu zařadila 
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proto, abych zjistila jak respondenti vnímají úroveň ubytování a jak vysokou kvalitu služeb 

musí penzion poskytovat.  

 

Jelikož je úroveň poskytovaných služeb vnímána jako průměrná, tzn. dobrá. Je nutné aby 

penzion nezanedbal žádnou z poskytovaných služeb. Služby musí být za každých okolností 

perfektní, profesionální a musí navozovat příjemnou atmosféru. Konkurence na trhu je 

velká, a proto jakákoliv maličkost může znamenat ztrátu nebo naopak přísun potenciálních 

zákazníků. 

 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.8
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Graf 5.11 Spokojenost s úrovní ubytování v ČR 

 

Otázka č.9 dávala respondentům možnost volně vyjádřit svůj názor a ptala se, co je pro ně 

nejdůležitější při výběru ubytování. Tabulka 5.1 ukazuje nejčastější preference 

dotazovaných. Nejdůležitějším faktorem je pro 73,8 % dotazovaných cena a stejného 

procenta dosáhla i možnost umístění ubytovacího zařízení vzhledem k požadované 

aktivitě. Dalším důležitým faktorem byla kvalita, komfort, vybavenost, úroveň a nabídka 

služeb, kterou preferuje 47,7 % dotazovaných. Pro 34,6 % respondentů je velmi důležité 

příjemné prostředí. Všechny faktory uvedené v tabulce jsou pro penzion určitým způsobem 

důležité, a proto by se na ně měl zaměřit a zvážit jejich důležitost pro vlastní provoz. 
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Cena 73,8% 

Umístění ubytování 
vzhledem k  požadované 
aktivitě a možnosti aktivit v 
okolí 73,8% 

Komfort, kvalita, vybavenost, 
úroveň a nabídka služeb 47,7% 

Příjemné prostředí 34,6% 

Čistota  13,1% 

Sociální zařízení na pokoji 11,2% 

Příjemný personál 7,5% 

Reference, instinkt 4,7% 

Dobré jídlo 3,7% 

Poměr ceny a kvality služeb 2,8% 

Pohodlné spaní, dobrá 
postel 2,8% 

Dosažitelnost, dostupnost 2,8% 

Internet 1,9% 

Ubytování se psem 1,9% 

Zázemí pro malé dítě, rodinu 1,9% 

Soukromí 1,9% 

S kým jedu 1,9% 

Wellness a regenerace 0,9% 
 

Tab. 5.1 Nejdůležitější faktory výběru ubytování 

 

Životní úroveň v České republice neustále roste a vzhledem k zvyšujícímu se fondu 

volného času a narůstajícímu stresu jezdí lidé na dovolenou i vícekrát  než jednou za rok. 

Za kvalitně strávený volný čas a vyšší úroveň služeb jsou ochotni zaplatit více než 

v předchozích letech. Výzkumem otázky č. 10  jsem chtěla zjistit kolik jsou lidé ochotni 

zaplatit za noc strávenou v ubytovacím zařízení a navrhnout tak penzionu ceník služeb. 

Více než polovina respondentů, tedy 50,3 %, je ochotna zaplatit za noc strávenou 

v ubytovacím zařízení 401 – 800 Kč. Okolo 30 % dotazovaných nechce utratit více než 

400 Kč, 12, 4 % respondentů zvolilo možnost 801 – 1500 Kč jak ukazuje graf č. 5.12. 

Penzion se nachází ve velmi lukrativní oblasti, a proto je třeba tomu přizpůsobit i cenu 

služeb. Cena by měla být stanovena kombinací skutečných nákladů, potřeb trhu a měla by 

zohledňovat i cenu konkurence. V návrhu marketingového mixu připravím pro penzion 

ceník služeb. 
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Celkové vyhodnocení - Otázka č. 10
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Graf 5.12 Konkrétní cena 

 

V dnešní době musí lidé za všechno zaplatit. Poplatky, pojištění nebo neustále se zvyšující 

se cena pohonných hmot. Lidé proto mají rádi, když jim jsou nabídnuty nějaké výhody. 

Možnost nižší ceny, služby nad rámec běžné ceny nebo možnost ušetřit, to lidé vítají a 

může to ovlivnit výběr jejich ubytování. Tento fakt také dokazuje otázka č. 11, kdy 42,6 % 

dotazovaných by přivítalo slevy z cen při delším pobytu nebo skupinové slevy a 45,2 % 

respondentů by ovlivnilo při výběru ubytování možnost čerpání doplňkových služeb, viz. 

graf 5.13. Penzionu bych určitě doporučila zařadit výhody pro hosty do své nabídky. 

 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.11
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Graf 5.13 Výhody a jejich vliv na zákazníky 
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Grafy č. 5.14,  5.15 a 5.16 ukazují identifikační údaje respondentů. Použila jsem tři 

identifikační údaje a to poměr mužů a žen, věkové skupiny a povolání dotazovaných. Na 

dotazník odpovědělo 60,3 % žen a 39,7 % mužů. Nejpočetnější věkovou skupinou byli lidé 

ve věku 18 – 25 let, kteří zaujímali 38,6 % respondentů. Ovšem velkou skupinu tvořili i 

věkové skupiny 26 – 35 let (20,7%) a 36 – 50 let (30,4%). 57,1 % dotazovaných byli 

zaměstnanci a 33,7 % zaujímali studenti, jak ukazuje graf č. 5.16. 

 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.12
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Graf 5.14 Pohlaví 
 
 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.13
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Graf 5.15 Věk 

 



 

52 

Celkové vyhodnocení - Otázka č.14
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Graf 5.16 Povolání 
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6 NÁVRH MARKETINGOVÉHO MIXU PRO NOVĚ 

VZNIKAJÍCÍ  PENZION  

 

Rekonstrukce penzionu Buffalo bude zanedlouho dokončena a penzion se dočká svého 

otevření. Management proto musí mít představy a podklady jakým způsobem a směrem se 

bude penzion ubírat, jak ho uvést na trh a přilákat co nejvíce zákazníků a dále si je udržet. 

Na základě výsledků z marketingového výzkumu navrhnu marketingový mix penzionu a 

doporučím kroky pro jeho úspěšné a efektivní provozování, přilákání co nejvíce zákazníků 

a úspěšnou marketingovou komunikaci. 

 

6.1 PRODUKT/ SLUŽBA  A PACKAGE  

 

Cestovní ruch je velmi rychle se rozvíjející odvětví. Na tomto trhu je velká konkurence a 

proto se musí poskytovatelé těchto služeb snažit zachytit nejnovější trendy co nejdříve a 

zařadit je do své nabídky, aby na trhu uspěli mezi svou konkurencí. Lidé jsou unaveni 

stereotypem panujícím ve velkých městech kde žijí a pracují, a proto na dovolenou 

vyrážejí čím dál častěji a mají stále vetší nároky na úroveň poskytovaných služeb. 

 

Základním produktem penzionu Buffalo je poskytovat ubytování a stravování. Pouze 

s touto službou ale nemůže penzion na trhu uspět. Proto je třeba zavést do své nabídky 

doplňkové služby, které zákazníka přilákají. Cílovou skupinou zákazníku je pro penzion 

Buffalo široká veřejnost, s větším či menším zájmem o sport, relaxaci nebo příjemně 

strávenou dovolenou v horském prostředí národního parku KRNAP. Penzion by se 

měl proto zaměřit na všechny aktivně žijící věkové skupiny, tzn. rodiny s dětmi, manželské 

páry, studenty, seniory nebo skupiny lidí.  

 

Z výzkumu vyplynulo, že většině respondentům vyhovuje, když se v místě ubytování 

nachází i restaurace. Jelikož patří penzion Buffalo k menším ubytovacím zařízením, 

restaurace by nebyla plně využita. Proto bych penzionu doporučila zařadit do nabídky 

stravování pouze pro ubytované hosty, a to formou snídaní, polopenze nebo plné penze. 

Aby vyhověli všem hostům, bylo by vhodné vytvořit jídelní lístek, složený z menšího 

počtu běžných jídel a několika minutek, které je kuchař schopen kdykoliv připravit.  
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Každý pokoj by měl být také vybaven televizorem a popř. DVD přehrávačem s možností 

vypůjčení filmů na recepci. Ačkoliv potenciální hosté těmto faktorům ve výzkumu 

nepřikládali takovou důležitost, TV je výrazem určitého standardu, který hosté mohou 

vyžadovat. Pro aktivní zákazníky není televizor příliš nutný, protože netráví v penzionu 

tolik času. Ovšem v  případě náhlých zdravotních nebo jiných nečekaných problémů jim 

může zpříjemnit pobyt v penzionu. 

 

V penzionu se dále nachází jedna velká místnost, jejíž funkci bych z kapacitních důvodů 

rozdělila. Přes den a v době vydávání jídel, by tato místnost sloužila jako jídelna. K večeru 

by se její využití mohlo změnit na společenskou místnost. Respondenti označili 

společenskou místnost z 69,2 % jako nedůležitou, ale pro 31,1% je společenská místnost 

jedním z velmi důležitých faktorů. Zde záleží na tom, na jakou cílovou skupinu se chce 

penzion zaměřit. Vezmeme-li v úvahu rodinu s malými dětmi nebo manželský pár, který se 

vydá na dovolenou, pak je pro něj společenská místnost poměrně nedůležitou součástí. Ale 

skupina lidí si bez společenské místnosti neumí pobyt představit. Penzionu bych 

doporučila se zaměřit na všechny tyto cílové skupiny, tzn. rodiny s dětmi, manželské páry 

a skupiny lidí a společenskou místnost určitě zřídit. 

 

Na horském penzionu by také neměly chybět společenské hry jako je kulečník, stolní 

fotbal nebo šipky. Výsledky výzkumu v této otázce dopadly skoro 50 % na 50 %. Pro 

všechny potenciální hosty sice není tento faktor důležitý, ale určitě ho při návštěvě 

penzionu uvítají pro případ špatného počasí. Proto bych penzionu doporučila alespoň 

některé z těchto her zřídit.  

 

Respondenti dále uváděli důležitost internetu v penzionu a wi-fi připojení na pokoji. 

Internet se stává v dnešní době nepostradatelným a mnoho hostů vybírá svůj pobyt právě 

podle možnosti připojení k internetu. Penzion Buffalo by měl internet na pokojích určitě 

zřídit a samozřejmě ho nabízet zdarma v rámci zkvalitnění svých služeb. 

 

Z výzkumu dále vyplynulo, že většina potenciálních hostů klade důraz úroveň a sortiment 

nabízených služeb. Penzion Buffalo bych doporučila se zaměřit udržování kvality 

poskytovaných služeb a na rozšiřování nabídky balíčků, programů, aktivit a možností, 

které může nabízet. Zavedení služeb však nestačí, penzion musí neustále srovnávat 

poskytování služeb s konkurencí, zvyšovat svou úroveň a rozšiřovat nabídku, aby získal 
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konkurenční výhodu. Penzion nemá na poskytování široké škály služeb kapacitu, proto by 

se některé programy z nabídky daly vyřešit formou kooperace s jinými hotely nebo 

zařízeními. V nabídce penzionu by ale určitě neměla chybět možnost návštěvy sauny a 

páry.  U penzionu by také na léto nemělo chybět venkovní hřiště nebo tenisový kurt, dále 

dětské hřiště a v zimě vytvořit pro děti za penzionem ledové bludiště nebo podobné 

aktivity.   

 

Penzionu Buffalo bych proto doporučovala zavedení nebo zřízení těchto služeb, které 

vyplynuly z preferencí respondentů v realizovaném výzkumu: 

 

Nabídka sportovních aktivit  

- Tenisový kurt a víceúčelové hřiště, které je možno využít pro volejbal, badminton, 

tenis nebo malou kopanou. 

- Půjčovna sportovního vybavení (tzn. cyklistického vybavení a kol, míčů, 

tenisových raket, atd.), v případě lyžařského vybavení bych doporučovala 

spolupráci s nedalekou půjčovnou, která je zákazníkům schopna poskytnout větší 

servis a výběr lyžařského vybavení, zákazníci penzionu by však měli 35 % slevy. 

- Poradenství ohledně sportovních aktivit, které se dají ve  Špindlerově Mlýně 

provozovat, mapky lyžařských středisek, běžeckých tratí, turistických tras a 

cyklostezek. 

- Zařadit do nabídky možnost pro zákazníky vyzkoušet si jízdu na čtyřkolkách a 

sněžných skútrech, které si penzion musí stejně pořídit z důvodu špatné dostupnosti 

penzionu v zimě, proto je vhodné je využít zároveň pro zákazníky penzionu 

k rozšíření nabídky služeb. 

 

Nabídka širších služeb 

- Použití on-line rezervací na svých webových stránkách, které šetří čas jak 

potencionálním zákazníkům tak kontaktnímu personálu. 

- Nabídka wellness programů. V prostorech penzionu bych doporučovala zřídit 

saunu, páru a vířivou vanu. Na další podobné možnosti již penzion nemá kapacitu, 

ostatní wellness produkty bych proto doporučila poskytnout formou kooperace 

s nedalekým Hotelem ARNIKA****, který poskytuje širokou škálu těchto 

programů a je to jedna z jejich hlavních činností. Samozřejmě s patřičnou slevou 

pro hosty penzionu Buffalo. 
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- Zřídit velmi dobré zázemí pro malé děti, protože rodiny s dětmi jsou velmi 

početnou cílovou skupinou pro penzion, tzn. výstavbu menšího venkovního hřiště 

s houpačkami a pískoviště za penzionem, kde je k tomu ideální prostor. Dále mít 

v nabídce možnost zapůjčení dětské postýlky na pokoj a jídelní židličky pro malé 

děti. 

- Připojení k internetu a možnost bezdrátového připojení na pokojích. 

- Možnost navštívit penzion s domácím mazlíčkem (nejčastěji se psem). 

- Zřízení společenské místnosti a možnost využití společenských her jako je 

kulečník, šipky, stolní fotbal a jiné. 

- Výstavba venkovní terasy s posezením a krbem. 

- Možnost parkování v létě u penzionu, v zimě 150 m pod penzionem na neplaceném 

centrálním parkovišti a dopravu k penzionu zajistit pomocí sněžných skútrů a 

čtyřkolek zdarma.  

- TV, DVD, SAT  a sociální zařízení na každém pokoji. 

 

Nabídka stravování pro ubytované hosty 

- snídaně formou švédského stolu, 

- možnost polopenze nebo plné penze, 

- na přání zákazníků mít připraven jídelní lístek skládající se z pár běžných jídel a 

minutek, teplých a studených nápojů a dezertů. 

 

Hlavním cílem penzionu je uspokojit přání a potřeby budoucích zákazníků, proto by 

penzion měl čas od času provádět průzkum spokojenosti zákazníků a podle toho upravit 

nabídku svých služeb. 

 

Package  

Balíčky služeb jsou v poslední době pro zákazníky velmi atraktivní formou nákupu služeb. 

Hosté si mohou koupit nejen pobyt v penzionu, ale do ceny už je zahrnuta i doplňková 

služba. Většinou se jedná o víkendové pobyty spojené s nějakou činností, kterou by si chtěl 

host vyzkoušet, naučit nebo prožít. Pro zákazníky to znamená víkend bez nutnosti starat se 

o organizaci svého volného času, což mnohým z nich vyhovuje. 
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V případě penzionu Buffalo by se mohlo jednat o balíčky: 

- wellness program a relaxace 

- výuka lyžovaní nebo snowboardingu v rámci pobytu 

- nabídka víkendu stráveného na čtyřkolkách v oblasti Špindlerova Mlýna 

- pobyt spojen s adrenalinovými aktivitami 

 

Nabídku balíčků a programů je vhodné kombinovat i s jinými poskytovateli služeb, tedy 

formou kooperace. Penzionu to rozšíří možnosti nabídky a poskytovatelům jiných služeb 

dodá zákazníky. 

 

6.2 CENA 

 

Cena je jedním z nejdůležitějších faktorů výběru ubytování. Podle výzkumu je cena velmi 

důležitá u 52,5 % dotazovaných a velkou váhu ji přikládá 44,8 %. Pouze pro 2,8% 

respondentů je cena nedůležitá. V otevřené otázce „Co je pro vás nejdůležitější při výběru 

ubytování?“ uvedlo taktéž  73,8 % respondentů cenu.  

 

Sestavení správného ceníku poskytovaných služeb je pro penzion velmi důležité. Na 

začátku je třeba se rozhodnout jakou úroveň služeb chceme poskytovat. Někdo 

upřednostňuje nízkou cenu a téměř žádné pohodlí, ale většina lidí v dnešní době je zvyklá 

na určitý standard a vyžaduje vyšší úroveň služeb. Špindlerův mlýn, kde se penzion 

nachází, je velmi žádanou lokalitou, a proto i ceny ubytování jsou zde vyšší. Více než 

polovina respondentů je ochotna utratit za noc v ubytovacím zařízení 401 až 800 Kč na 

osobu. Cena je také potenciálním ukazatelem kvality. Čím vyšší cena, tím vyšší úroveň 

služeb hosté očekávají. Proto je poměr cena a kvalita pro zákazníky jedním z 

nejdůležitějších ukazatelů podle kterého ubytování hodnotí. V případě nového vstupu na 

trh je možnost použití zaváděcích cen, díky kterým je možné přilákat hosty a pokud 

uspokojíme jejich očekávání, můžeme si je dále udržet i při zvýšené ceně.  Cenu je 

potřeba stanovit na základě skutečných nákladů, situaci na trhu a srovnání 

s konkurencí. V tvorbě ceny je nutno zohlednit všechny tyto tři faktory a použít cenovou 

diferenciaci. 
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Návrh ceníku pro penzion Buffalo: 

 

 Zimní sezóna 
(1.12. – 15.3.) 

Letní sezóna 
(1.6. – 30.9) 

Vánoční svátky 
a Nový rok 

Mimo sezónu 

Osoba / noc 850 Kč 550 Kč 1050 Kč 400 Kč 
Děti do 12 let 550 Kč 350 Kč 790 Kč 250 Kč 
Přistýlka 700 Kč 490 Kč 890 Kč 300 Kč 
Apartmán / osoba 950 Kč 650 Kč 1200 Kč 500 Kč 

Tab. 6.1 Návrh ceníku 
* Ceny jsou uvedeny včetně DPH 
* Všechny ceny jsou uvedeny včetně snídaně. 
 

Nastavením ceníku to však nekončí. Cenu musí  management penzionu do budoucna 

neustále hlídat, srovnávat s konkurencí a kvalitou služeb. Zhruba 43% zákazníků velmi 

vítá slevy z ceny při delších pobytech nebo skupinových slevách a 45 % dotazovaných by 

ovlivnily doplňkové služby zdarma nebo akční zvýhodněné ceny.  Každá správně utvořená 

nabídka může být pro penzion konkurenční výhodou. Proto je třeba přilákat zákazníky i 

cenovou podporou prodeje. 

 

V případě penzionu Buffalo bych navrhla: 

- využívání sjezdovky u penzionu pro jeho hosty  za 50 % cenu 

- zapůjčení lyžařského vybavení ve smluvní půjčovně se slevou 35 % 

- zdarma zapůjčení cyklistického kola a sportovního vybavení 

- slevy z ceny při pobytu delším než 9 dní 

- sleva při rezervaci celého penzionu 

- sleva při on-line rezervaci 10% 

- použití sauny, páry a vířivé vany zdarma 

- využívání kulečníku, stolního fotbalu a šipek zdarma 

- věrnostní slevy 

 

6.3 DISTRIBUCE 

 

Získat nové zákazníky je v dnešní době plné konkurence velmi těžké. Jen ve Špindlerově 

mlýně s celkovou rozlohou 77 km2 se nachází přes 50 ubytovacích zařízeních a počet 

soukromých pronájmů rodinných chat není možné vyčíslit. Distribuční cesty jsou tedy pro 

penzion velmi důležité, pomocí nich lze usnadnit zákazníkům přístup ke službě a přilákat 
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tak nové hosty právě k nim. Správně cílená distribuční cesta může velmi snížit náklady na 

marketingovou komunikaci penzionu. 

 

Penzion může zvolit 2 typy distribučních cest a to přímou a nepřímou. Přímou formou 

distribuce bych navrhla vytvoření vlastních webových stránek, na kterých se bude penzion 

prezentovat. Webové stránky by měly být opatřeny optimalizací (SEO), která je posune na 

internetových vyhledávačích na první příčky v seznamech. Tato aplikace je velmi důležitá, 

většina uživatelů internetu totiž vybírá právě z prvních dvou stran v seznamu vyhledaných 

výrazů. Dalším typem přímé distribuční cesty, jsou on-line rezervace, které si penzion, 

v případě, že je má přímo na svých stránkách, řídí sám. Přímá distribuce znamená také péči 

o své současné zákazníky. 31,9 % dotazovaných ve výzkumu uvedlo, že ubytování si 

vybírá nejraději podle doporučení svých známých a kamarádů. Proto je třeba o své 

současné hosty pečovat, aby šířili kladné reference dál do svého okolí.  

 

Nepřímé distribuční cesty jsou reprezentovány především využitím služeb 

zprostředkovatelů. V případě penzionu jsou to např. cestovní kanceláře a cestovní 

agentury. Penzion Buffalo by měl proto využít služeb cestovních kanceláří, které jim 

pomohou jejich službu prodat i v mimosezónním období. Dále jim usnadní přístup ke 

kontaktům na nové zákazníky a pro penzion to může znamenat úsporu času a nákladů na 

vyhledávání vlastní klientely. Z výzkumu ale vyplynulo, že pouze 10, 9 % dotazovaných si 

v dnešní době vybírá ubytování prostřednictvím katalogu cestovní kanceláře. Naproti tomu 

41,5 % respondentů hledá ubytování na internetu. Proto bych penzionu doporučila spojit 

se s inzertními servery sdružující nabídky ubytovaní po celé ČR i v zahraničí. 

V internetovém světě je důležité se spojit se společnostmi jako je Seznam.cz nebo 

Google.com. Čím dál více lidí vyhledává ubytovaní pomocí Google Earth, proto je třeba, 

aby se penzion do této aplikace zaregistroval, nahrál fotky penzionu a důležité informace, 

aby si lidé mohli penzion pohodlně prohlédnout.  

 

Dalším velmi důležitým zprostředkovatelem je informační centrum ve městě Špindlerův 

Mlýn. Do informačního centra chodí spousta turistů, převážně ze zahraničí, aby získali 

informace o možnostech ubytování, pořádaných akcích nebo možnostech využití v okolí. 

Infocentrum je tam vhodným místem kde své služby prezentovat. 
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6.4 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A KOOPERACE 

 
6.4.1 Marketingová komunikace 

Prostřednictvím marketingové komunikace se penzion prezentuje na trhu a informuje 

potenciální zákazníky o své existenci a nabídce služeb. Její správné využití je pro penzion 

velice důležité.  

 

Z výzkumu vyplynulo, že 41,5 % dotazovaných si vybírá ubytování na internetu a 31,9 % 

dá nejvíce na osobní doporučení . Proto bych penzionu doporučila umístit svou reklamu 

na internet. Pro penzion je důležité vytvoření vlastních webových stránek, zapojení své 

nabídky do serverů sdružující nabídky ubytovaní v ČR a spolupráce se servery jako je 

Seznam.cz a Google.com (viz. předchozí kapitola 6.3).  

 

Osobní doporučení je nejúčinnější formou marketingové komunikace, proto by se měl 

penzion zaměřit i na tuto sféru a snažit se hostům, kteří k nim přijedou, splnit všechna 

přání a požadavky, aby se u nich cítili dobře a doporučili penzion ostatním. Management 

penzionu musí dbát na správný výběr pracovníků, protože příjemný personál je velmi 

důležitou součástí pobytu hostů.  

 

Dále bych penzionu doporučila umístění reklamy na 2 až 3 billboardy. Jeden by byl 

umístěn  před vjezdem do obce Vrchlabí. Druhý bych umístila do krajského města  Hradce 

Králové a třetí by mohl být u cesty směrem na Prahu, protože občané Prahy Špindlerův 

Mlýn navštěvují nejčastěji. Billboardy mohou upoutat pozornost návštěvníků a zarýt se do 

jejich paměti a podvědomí. 

 

Penzion by měl také umístit reklamu nebo článek do tiskovin týkajících se cestovního 

ruchu např. časopis Cestování, Dovolená,  COT Business a Czech Travel News, kde 

mohou oslovit i zahraniční klientelu. Dále časopis Cykloturistika, Hory a Turistika, 

Outdoor, Lidé a země a Turista, kde přilákají právě zákazníky, kteří vyhledávají pro svou 

dovolenou horské prostředí a sportovní zážitky. U většiny časopisů lze inzerovat i na jejich 

internetových stránkách. 

 

Ubytování z propagačních letáků si vybírá pouze 2,1 % dotazovaných. Přesto bych 

penzionu doporučila umístit menší počet letáků do informačního centra Špindlerova Mlýna 
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a na veřejná zábavní místa ve Špindlerově Mlýně, jako je aquapark nebo bobová dráha. Na 

letáčku samozřejmě nesmí chybět bohatá nabídka služeb penzionu, kde se penzion nachází, 

kontaktní telefon a webové stránky. Dále je vhodné umístit propagaci penzionu do 

cestovních kanceláří. Ubytovaní v rámci České republiky si sice vybírá z katalogů 

cestovních kanceláří pouze 10,9 %, ale i tak bychom o tyto potenciální zákazníky neměli 

přijít. 

 

Dalším nástrojem marketingové komunikace je podpora prodeje. Na zákazníky je 

uplatňována formou cenových slev, soutěží, reklamních předmětů, zvýhodněných balíčků, 

věrnostních programů nebo provedení doplňkových služeb zdarma. Cenovou podporu 

prodeje uvádím v kapitole 6.2 a možnost balíčků v kapitole 6.1. Dále by mohl penzion 

nabídnout pobyt ve svém penzionu jako první cenu v soutěži, např. v rámci časopisu ve 

kterém bude zároveň inzerovat. Další možností podpory prodeje je periferní prostředí 

penzionu, tzn. hosté si z penzionu mohou odvést propisky s logem hotelu, šampóny a 

reklamní předměty atd. jak uvádím v kapitole 6.6. Velmi oblíbeným prvkem jsou v dnešní 

době věrnostní programy. Protože lidé jezdí do Špindlerova Mlýna za sportovními 

aktivitami, je pravděpodobné, že se zde budou každý rok vracet, proto by penzion mohl 

těchto věrnostních programů využít a v případě, že se zákazník do penzionu vrátí, 

poskytnout mu slevu z ceny pobytu nebo doplňkové služby zdarma.  

 

6.4.2 Kooperace 

Kooperace nebo-li spolupráce je součinnost dvou a více subjektů zainteresovaných na 

poskytování stejných služeb. Tato spolupráce může penzionu rozšířit možnost nabídky a 

ušetřit náklady. Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, penzion Buffalo by měl 

zvážit možnost spolupráce s Hotelem ARNIKA****. V penzionu nejsou dostačující 

kapacity na výstavbu plného wellness centra a tato spolupráce by tak mohla být výhodná 

pro obě strany, penzionu by rozšířila nabídku služeb a hotelu ARNIKA**** by přivedla 

nové zákazníky.  

 

Další možností by byla spolupráce s nedalekou půjčovnou lyžařského vybavení, kde by 

hosté penzionu měli slevu na zapůjčené vybavení. Stejně tak je oboustranně výhodná 

spolupráce s provozovatelem sjezdovky na níž se penzion nachází. Další spolupráce se 

týká zprostředkovatelů služeb penzionu, tzn. cestovních kanceláří a internetových serverů 

sdružujících nabídky ubytování. Spolupráce s nimi penzionu může přivést nové zákazníky, 
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snížit náklady a společnostem zvýšit návštěvnost zákazníků v pobočkách nebo na 

internetových stránkách z důvodů rozšíření nabídky. Spolupráci je vhodné využít i při 

tvorbě balíčků, které může penzion zařadit do své nabídky (viz kapitola 6.1 - Package). 

 

6.4.3 Návrh nákladů marketingové komunikace 

V této kapitole uvádím návrh nákladů spojených s marketingovou komunikací penzionu 

Buffalo. Penzionu bych doporučila umístění tří billboardů po dobu minimálně 6 měsíců, 

ceník firmy je uveden v příloze č. 2. 

 

1 billboard na měsíc bez DPH 5 990 Kč 

1 billboard na 6 měsíců  bez DPH 35 940 Kč 

3 billboardy na 6 měsíců bez DPH 107 820 Kč 

CELKEM s DPH 129 384 Kč 

Tab. 6.2 Billboardy 

Inzerce v časopisu 

Cena inzerce se odvíjí od velikosti článku nebo reklamy. Penzionu Buffalo bych 

doporučila, v případě jejich vstupu na trh, zvolit velikost článku na celou jednu stranu, aby 

upoutali nové potenciální zákazníky. Ceník inzerce uveden v příloze č. 3. 

 

Cena inzerce v časopise na 1 stránku 149 000 Kč 

Tab. 6.3 Inzerce 

Tvorba webových stránek 

Tvorba webových stránek bude stát majitele penzionu 40 000 – 60 000 Kč. Kromě 

standardních náležitostí musí webové stránky obsahovat on-line rezervační systém a 

překlad stránek do více jazyků. Tuto položku nelze přesně vyčíslit. Proto bych uvedla 

průměr ceny, tedy  50 000 Kč. 

 

Kalkulace tisku letáků 

V případě tisku letáků se cena odvíjí od počtu kusů a velikosti letáku. Penzionu bych 

doporučila zvolit velikost letáků formátu A5 a počet kusů cca 5 000. Ceník tisku letáků ve 

formátu A5 je přiložen v příloze č. 4. 
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Cena za 1 ks 0, 65 Kč 

Cena za 5000 ks bez DPH 3 250 Kč 

Cena za 5000 ks s DPH 3 900 Kč 

Tab. 6.4 Letáky 

Celková kalkulace nákladů marketingové komunikace pro penzion Buffalo: 

 

Billboardy 129 384 Kč 

Inzerce v časopisu  149 000 Kč 

Tvorba webových stránek  50 000 Kč 

Cena za tisk letáků 3 900 Kč 

CELKEM za marketingovou komunikaci 332 284 Kč 

Tab. 6.5 Celkové náklady na marketingovou komunikaci 
 

Samotný výdaj této částky na marketingovou komunikaci penzionu ale nestačí. Důležité je 

pro zákazníky vytvořit příjemné prostředí a v penzionu zaměstnat ochotný personál, který 

bude posilovat marketingovou komunikaci formou osobního prodeje a udrží tak stávající 

zákazníky a ti budou o penzionu šířit pozitivní informace v okruhu svých známých a 

přilákají tak nové zákazníky. 

 

6.5 LIDÉ 

Lidé jezdí na dovolenou z důvodu odpočinku, sportovní aktivity, zábavy nebo trávení času 

se svými blízkými. Hosté jsou stále náročnější a vyžadují stále častěji nadměrné pohodlí, 

perfektní servis a příjemné prostředí. Pokud to penzion není schopen poskytnout, nemůže 

na trhu uspět. Z provedeného výzkumu vyplynulo že 23,5 % dotazovaných velmi záleží na 

příjemném a profesionálním přístupu personálu, 33,9 % staví tento faktor na druhé místo a 

stejně tak pro 33,9 % je příjemný personál důležitý. Pouze 8,7 % z celkového počtu 

dotazovaných uvedlo, že to pro tento faktor není důležitý. 

 

Profesionální a ochotný přístup personálu ke svým hostům nikdy nemůže být nahrazen 

perfektním vybavením nebo množstvím poskytovaných služeb. Lidský faktor je 

v poskytování služeb jedním z nejdůležitějších faktorů, a proto by měl management 

penzionu dbát na výběr svých zaměstnanců. Právě kontaktní personál je ten, který 

přichází velmi často do kontaktu se zákazníkem a může tedy ovlivnit jeho názory.  

Příjemná recepční, usměvavý číšník a ochotná uklizečka, to jsou lidé, kteří tvoří příjemný 
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pocit hostů z ubytovaní v penzionu. Jejich vstřícný přístup dokáže přimět zákazníka se 

opětovně vrátit a naopak.  

 

Management penzionu by tak měl stanovit základní normy, podle kterých se musí 

zaměstnanci chovat a jejich práci neustále sledovat. Pravidelná školení a kurzy mohou 

zaměstnancům velmi prospět v přístupu k hostům nebo zvládání složitých a nepříjemných 

situací, které mohou kdykoliv nastat. Velmi důležitým faktorem v řízení lidí je motivace. 

Správnou motivací zaměstnanců může penzion docílit loajálního a vstřícného přístupu 

personálu. V opačném případě budou zaměstnanci svou pracovní pozici po krátké době 

opouštět nebo budou svou práci provádět nekvalitně a nezodpovědně. Nejdůležitějším 

faktorem v motivaci je odpovídající platové ohodnocení. Dále je důležité připravit pro 

zaměstnance přiměřené výhody, jako jsou např. stravenky, možnosti využití některých 

služeb penzionu za nižší cenu a příjemné pracovní prostředí. Velmi důležitou roli hraje i 

přístup managementu ke svým zaměstnancům. Ti by měli umět své zaměstnance za 

nadprůměrně a správně vykonanou práci pochválit a dodat jim tak pocit důležitosti na své 

pozici. Někdy i povzbuzující slovo vedoucího stačí k motivaci zaměstnance a vytvoření 

potřebné loajality. 

 

6.6 MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Penzion Buffalo se nachází přímo na sjezdovce v krásném prostředí Krkonošského 

národního parku. Co se týká dispozičních možností, penzion má přízemí a 2 nadzemní 

podlaží. V penzionu je k dispozici 8 pokojů a 2 apartmány.  Pokoje jsou rozděleny na 4 

třílůžkové, 2 dvoulůžkové a 2 čtyřlůžkové. Apartmány mají kapacitu dvou nebo tří lůžek s 

možností přistýlek a skládají se ze dvou pokojů.  

 

Vybavení ubytovacího zařízení je podle mého výzkumu pro hosty velmi důležité. Pouze 

7% respondentů nepřikládá interiéru příliš velký význam. Proto bych penzionu doporučila 

velmi dobře zvolit vybavení pokojů, sladěnost barev a doplňků. Vybavení penzionu 

Buffalo by mělo být  laděno do přírodních barev, tzn. doporučovala bych dřevěný nábytek, 

který bude ladit s dřevěnými okny, které se v penzionu nachází. V případě menšího 

penzionu, jako je Buffalo, není vybavení pokojů příliš velká investice, a proto je třeba dbát 

právě na jeho kvalitu. Pokoj by měl vypadat přirozeně a útulně. V pokoji by měly být 

sladěny do stejných barev záclonky a popř. ubrusy. Povlečení by mělo taktéž navozovat 
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příjemnou atmosféru, doporučovala bych volit jednoduché káro v různých barvách 

k doplnění záclonek a ubrusů. V žádném případě by se v pokojích nemělo nacházet příliš 

mnoho doplňků. Na každém pokoji by mělo být vlastní sociální zařízení, to také vyplynulo 

z výzkumu jako velmi důležité v preferencích hostů. Penzion s tímto faktem při 

rekonstrukci počítal a každý pokoj je proto vybaven koupelnou s WC a sprchovým 

koutem. Apartmány by měly být navíc vybaveny plně zařízenou kuchyňkou a jídelním 

stolem. Managament by měl stále dbát na čistotu a upravenost v penzionu i v jeho okolí. 

Čistota je velmi důležitým faktorem a vypovídá o penzionu velmi mnoho.  

 

Co se týká tzv. periferního prostředí (prostředí, které může zákazník vlastnit), neměly na 

pokojích chybět šampóny a mýdla s logem penzionu. Dále by bylo pro zákazníky příjemné 

mít na pokoji blok a propisku a na recepci by mohly být připraveny bonbóny pro malé děti 

také s logem penzionu Buffalo. 

 

6.7 PROCESY 

Na procesy, které budou v penzionu probíhat po jeho otevření, by se měl ve větší míře 

management zaměřit. Tyto procesy zahrnují veškeré úkony od rezervace penzionu 

zákazníkem po ukončení jeho pobytu. Procesy by proto na sebe měly plynule navazovat a 

zabraňovat tak nespokojenosti zákazníků.  

 

Pro běžného zákazníka začíná proces vyřízením objednávky. Navrhovala bych pro penzion 

Buffalo možnost on-line rezervačního formuláře na svých webových stránkách pro 

zjednodušení celé operace. Rezervace může také probíhat u smluvních partnerů, ale vždy ji 

musí vyřídit pracovník v penzionu. Tento krok je pro upoutání zákazníka velmi důležitý, 

bude-li rezervace zdlouhavá nebo jí budou provázet problémy, může si penzion zákazníka 

odradit již v tomto kroku. Penzion by měl také zvážit, zda bude požadovat předem zálohu 

při rezervaci ubytovaní a v jaké výši. Další část procesu je příjezd hosta do ubytovacího 

zařízení a jeho přijetí. Penzion by měl mít  na svých stránkách podrobné informace jak se 

k penzionu dostat. Pro zákazníka by mělo být připraveno parkovací místo a na recepci 

penzionu je důležité mít příjemný a vyškolený personál. Ubytování hostů by mělo být 

provedeno v co nejkratším čase, aby hosté nemuseli na ubytování dlouho čekat. Do tohoto 

okamžiku můžeme tento proces nazvat procesem liniovým, tzn. nelze zaměnit pořadí 

úkonů.  Od tohoto okamžiku už dochází k procesům zakázkovým, tzn. je na přání 

zákazníka jestli půjde dále do sauny, páry nebo půjde vykonávat jím vybraný sport. 
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Celkový proces končí zaplacením pobytu hostů a jejich odjezdem. V tomto případě by měl 

mít penzion v nabídce několik způsobů platby a to platbu v hotovosti, bezhotovostním 

převodem a možnost platby na fakturu. Pro management je důležité je provádět analýzu 

procesů a sledovat jednotlivé kroky ze kterých se procesy skládají. Mohou tak odhalit 

případná kritická místa při poskytování služeb a procesy zefektivnit. 
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7 ZÁVĚR 

 
Cílem mé práce bylo navrhnout marketingový mix pro penzion Buffalo a doporučit 

majiteli penzionu, co by podle preferencí zákazníků bylo potřeba v penzionu zřídit a jaké 

služby jsou pro potenciální hosty důležité. Dále navrhnout ceník, distribuci a 

marketingovou komunikaci tak, aby penzion přilákal co nejvíce zákazníků a nadále si je 

udržel. 

 

Udržet se na trhu cestovního ruchu s neustále vzrůstající konkurencí a zvyšováním kvality 

služeb je nesmírně obtížné. Vstup na trh je ovšem ještě složitější. Penzion Buffalo se tak na 

svém začátku může potýkat s finančními problémy, protože i vynikající marketingová 

komunikace a distribuce se nemusí ihned projevit na zájmů zákazníků. 

 

Ve své práci jsem použila metodu dotazování, a to jak osobní, tak písemnou formu. 

Z výsledků provedeného výzkumů jsem navrhla pro penzion Buffalo prvky 

marketingového mixu, které může penzion využít při chystajícím se vstupu na trh.  

 

Všechny prvky marketingového mixu jsou velmi důležité. Nejdůležitější při vstupu na trh 

je, podle mého názoru, distribuce a marketingová komunikace, aby se služba vůbec dostala 

ke konečným zákazníkům. Bez nich totiž i špičkový penzion se širokou nabídkou služeb na 

trhu neuspěje. V případě distribuce jsem se zaměřila převážně na internet a osobní 

doporučení, které vyplynuly z výzkumu jako nejvíce využívané. Dalším velmi důležitým 

faktorem je cena. Cenu je nutno stanovit podle nákladů, konkurence a situace na trhu. 

V případě vstupu do odvětví je vhodné využít zaváděcích cen, které mohou přilákat 

potenciální zákazníky a potom už je na penzionu, jestli si hosty dokáže udržet. 

Marketingová komunikace je většinou nákladnější položkou v rozpočtu, proto bych 

nechala na uvážení majitele penzionu, jestli využije všechny návrhy, které jsem doporučila. 

 

Věřím, že má práce bude přínosem pro majitele penzionu Buffalo a usnadní mu tak vstup 

do velmi konkurenčního odvětví cestovního ruchu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

TV televizor 

DVD  přehrávač přenosných disků 

SAT   satelit 

NP Národní park 

KRNAP Krkonošský národní park 

SEO Search Engine Optimization 

PR Public Relations – Vztahy s veřejností 

atd.   a tak dále 

popř. popřípadě 

tj. to je 

tzn.  to znamená 

tzv. tak zvaný 

např. například 
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Příloha č. 1  Dotazník 

 
Dobrý den,  
jmenuji se Martina Slačíková a jsem studentka 5.ročníku oboru Sportovní 
management na EKF VŠB-TU v Ostravě.  Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, 
který je podkladem pro šetření v mé diplomové práci. Děkuji za váš čas věnovaný 
tomuto dotazníku. (Pokud není uvedeno jinak zvolte prosím jen jednu odpověď.) 
 

1. Jak často jezdíte na dovolenou do ČR?  
a. 1x ročně 
b. 2x ročně 
c. 3 a vícekrát ročně 
d. nepravidelně 
e. nejezdím na dovolenou 

 
2. Jaké ubytovací zařízení upřednostňujete? 

a. penzion 
b. hotel 
c. apartmán 
d. kemp nebo chatky 
e. ubytování v soukromí 
f. jiné (vypište prosím)………………. 
 

3. Jaký typ dovolené preferujete?  
a. letní (kolo, turistika, voda...) 
b. zimní (lyže, snowboard, běžky, turistika....) 
c. letní i zimní 
d. nezáleží na ročním období 
e. nejezdím na dovolenou 
 

4. Do jaké míry jsou  pro Vás důležité následující faktory při výběru ubytování pro 
vaši plánovanou dovolenou? (1- velmi důležité, 2 – spíše důležité, 3 – důležité, 4 – 

spíše nedůležité, 5 – zcela nedůležité) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
cena      
vybavení ubytovacího zařízení      
příjemný a ochotný personál      
dobré jídlo      
úroveň a sortiment nabízených 
služeb 

     

prostředí a umístění ubytovacího 
zařízení  

     

jiné (vypište prosím)................. 
………………………………… 

     



 

 

5. Co by podle Vás v ubytovacím zařízení nemělo chybět a do jaké míry? (1- velmi 

důležité, 2 – spíše důležité, 3 – důležité, 4 – spíše nedůležité, 5 – zcela nedůležité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Jakým způsobem si vybíráte ubytování? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

a. osobní doporučení 
b. internet 
c. tisk 
d. katalog cestovní kanceláře 
e. propagační letáky 
f. náhodně 
g. jinak (vypište prosím) ................................ 
 

7. Pokud hledáte informace na internetu, je pro Vás důležitý vzhled, přehlednost a 
informační hodnota webových stránek ubytování? 

a. ano 
b. ne 
c. nevím, nepřemýšlel/a jsem nad tím 
 

8. Jak jste obecně spokojeni s úrovní ubytování v ČR? 
a. velmi spokojeni 
b. průměrně 
c. nedá se to srovnat se zahraničím 
d. nespokojeni 

 
9. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru ubytování? (Prosím vypište.) 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

 
10. Kolik jste ochotni zaplatit za noc v ubytovacím zařízení? 

a. 0 – 400 Kč 
b. 401 – 800 Kč 
c. 801 – 1500 Kč 
d. 1501 – 2000 Kč 
e. 2001 Kč a více 

 
11. Ovlivnily by Vás při výběru ubytování některé z následujících výhod? 

a. slevy z ceny při delším pobytu / skupinové slevy 
b. možnosti čerpání doplňkových služeb zdarma 
c. děti do 6 let zdarma 
d. jiné (vypište prosím) .......................... 

 1 2 3 4 5 
restaurace      
sociální zařízení na pokoji      
TV a DVD na pokoji      
společenská místnost      
wellness a bazén      
společenské hry (šipky, stolní 
fotbal, kulečník…) 

     

jiné (vypište prosím)…………. 
……………………………….. 

     



 

 

 
12. Jaké je Vaše pohlaví? 

a. muž  
b. žena 
 

13. Jaký je Váš  věk? 
a. 18 – 25 let 
b. 26 – 35 let 
c. 36 – 50 let 
d. 51 - 60 let 
e. 61 let a více 
 

14. Jaké je Vaše povolání? 
a. student 
b. zaměstnanec 
c. podnikatel 
d. nezaměstnaný 
e. důchodce 
f. ostatní 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Pronájem billboardů v Královehradeckém a Pardubickém kraji firmy BARTH media,  a.s. 

dostupný na webových stránkách http://www.barth.cz/. 

 

Ceny pronájmu billboardů: 
 
na 1 měsíc 6 490,- Kč / měsíc 

na 6 měsíců 5 990,- Kč / měsíc 

na 12 měsíců 5 490 ,- Kč / měsíc 

* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 

 

V ceně pronájmu billboardů je zahrnuto: 
 

• odborný výlep nebo instalace reklamního plakátu prostřednictvím speciálních 

lepidel 

• fotodokumentace výlepu či instalace pro váš reklamní materiál 

• provádění pravidelné kontroly a údržby v intervalu maximálně 7 dnů 

• po ukončení termínu pronájmu odborný přelep či deinstalace reklamního materiálu 

 

Reklamní materiál na billboardové plochy lze vyrobit několika způsoby. Pro krátkodobé 

kampaně doporučujeme tisk plakátů prostřednictvím plnobarevného tisku na speciální 

billboardový papír, tzv. blue back side. Pro střednědobé a dlouhodobé kampaně 

doporučujeme výrobu reklamního materiálu na podkladové PVC desky a polep ze 

standardních či speciálních (fotografické, reflexní atd.) samolepicích fólií se zárukou na 

stálost barev až 36 měsíců. Cena za výrobu reklamního materiálu se pohybuje od 3 000,- 



 

 

Příloha č. 3 

Inzerce článku nebo reklamy v časopise, dostupné na webových stránkách 

http://www.mf.cz/produkty/lide-a-zeme/inzerce/ 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

 

Ceník letáků firmy iNET Solutions s.r.o. ve formátu A5 dostupný na webových stránkách:  

http://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-tisku-

letaku/?action=preview&clid=9702&clk=rq9mqkzNrCcLfH9q7Iqx0w&statc=CLCOK 

 
 

 



 

 

Příloha č.5 Fotografie penzionu Buffalo 

 

 

Obr. č.1 Penzion Buffalo v zimě 

 

 

Obr. č.2 Penzion Buffalo na jaře 

 



 

 

Příloha č.6  Tabulky: Cena a věk / povolání 

 

Tabulky č.1 a 2 obsahují informace o ceně, kterou jsou respondenti ochotni zaplatit za noc 

strávenou v ubytovacím zařízení, rozdělené podle věku a povolání dotazovaných. 

 

  0 - 400 kč 401 - 800 Kč 801 - 1500 Kč 1501 - 2000 Kč 2001 Kč a více 

18 - 25 let 10,9% 20,2% 6,0% 0,5% 1,1% 

26 - 35 let 6,6% 9,8% 3,3% x 1,1% 

36 - 50 let 11,5% 13,1% 2,7% 1,1% 0,5% 

51 - 60 let 3,3% 7,1% 0,5% x X 

61 let a více 0,5% x x x X 

Tab.1 Cena versus věk dotazovaných 

 

  0 - 400 kč 401 - 800 Kč 801 - 1500 Kč 1501 - 2000 Kč 2001 Kč a více 

student 11,5% 18,6% 3,3% x X 

zaměstnanec 20,2% 27,9% 7,7% 1,1% 0,5% 

podnikatel 1,1% 3,3% 1,6% 0,5% 2,2% 

ostatní x 0,5% x x X 

Tab. 2 Cena versus povolání dotazovaných 


