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PŘÍLOHY: 

Příloha číslo 1: Dotazník 

 

Váţená paní, váţený pane,  

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je na téma: „Spokojenost 

zákazníků se službami hotelu“ a výsledky pouţiji ve své bakalářské práci. Váš názor je 

důleţitý a velmi mi pomůţe ve zpracování své práce. Vyplnění dotazníku můţe přispět k větší 

spokojenosti, Vás, zákazníků. Vyplňování Vám zabere asi 10 minut. Děkuji za Vás čas.  

 

 

1. Za jakým účelem jste do hotelu přijel/a? 

a) lázeňský pobyt  c) sportovní pobyt  e) jiný pobyt 

b) rekreační pobyt  d) pracovní pobyt 

c)  

2. Z jaké vzdálenosti jste do hotelu přijel/a? 

a) méně neţ 50km  c) 100-200km 

b) 50-100km   d) více neţ 200km 

 

3. Z jakého důvodu jste si vybral/a právě toto zařízení? 

a) spokojenost z minulé návštěvy  d) informace reklamy 

b) doporučení přátel    e) jiné (případně napište) 

c) zprostředkování cestovní kanceláří  ……………………………… 

 

4. Kolikrát jste hotel navštívil/a?  

a) jsem zde poprvé  c) byl/a jsem zde více neţ třikrát 

b) jsem zde podruhé  d) jezdím zde pravidelně alespoň jednou za rok 

 

5. Odpovídaly ceny kvalitě sluţeb? 

a) ceny odpovídaly kvalitě c) ceny převyšovaly kvalitu 

b) kvalita převyšovla cenu 
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6. Snaţili se všichni zaměstnanci Vám vţdy pomoci a vyhovět Vašim přáním? Bylo 

vystupování personálu příjemné a přátelské?  

a) velmi příjemné vystupování personálu c) nespokojen/a s přístupem 

personálu 

b) spokojen/a s přístupem personálu 

 

7. Byl/a jste spokojen/a s lázeňskými a léčebnými sluţbami. 

a) velmi spokojen/a  c) nespokojen/a 

b) spokojen/a 

 

Otázky č. 8 a 9, prosím, oznámkujte stupnicí 1 – 5 (jako ve škole) 

8. Jak jste byli spokojeni s těmito sluţbami? 

Recepce…………… 

Ubytování:   

vybavenost pokoje……………………..  

pohodlí pokoje………………………… 

čistota pokoje…………………………..  

velikost pokoje………………………… 

Restaurace: 

obsluha………………………… 

nabídka jídel………………….. 

chuť pokrmů………………….. 

 

9 Jaký je Váš celkový dojem z návštěvy hotelu?     .................. 

 

10. Napadá Vás nějaká sluţba, kterou byste ocenili, ale kterou hotel nenabízí? 

 

………………………………………………………………………………………… 
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11. Pohlaví  a) ţena   b) muţ 

 

12. Věk 

a) 15 – 20 let  d) 30 – 35 let  g) 45 – 50 let  j) 60 – 65 let  

b) 20 – 25 let  e) 35 – 40 let  h) 50 – 55 let  k) 65 - více 

c) 25 – 30 let  f) 40 – 45 let  i) 55 – 60 let 

    

13. Průměrný měsíční příjem 

     a) méně neţ 10000Kč   c) 20000 – 30000Kč 

     b) 10000 – 20000Kč    d) více neţ 30000Kč 

 

14. Statut 

     a) student  c) podnikatel  e) nezaměstnaný/á, v domácnosti, jiné 

     b) zaměstnanec d) důchodce 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas.  
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Příloha č. 2 Fotografie hotelu 

 

Červený a modrý salonek 

 

 

Komplex bazénů a minigolfu 

 

 

 

Interiér pokoje     Hotelový bar 
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Příloha č. 3: Nabídka pobytů v Lázních Kostelec 

Rekondiční 5 nebo 7-denní pobyt – zahrnuje ubytování, polopenzi, 5 procedur dle 

konzultace s fyzioterapeutem 

Rehabilitační 7 nebo 14-denní pobyt – zahrnuje ubytování, polopenzi, vstupní lékařská 

prohlídka, procedury dle doporučení lékaře, obvykle 2 denně 

 

Tématické pobyty 7-denní 

Pobyt pro pevné zdraví – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x rašelinový 

tepelný zábal velký, 2x suchá uhličitá koupel, 1x částečná ruční masáţ, 1x přísadová 

koupel s rašelinovým extraktem, 1x perličková koupel, 3x skupinový tělocvik pod 

vedením fyzioterapeuta 

Pobyt s Nordic walking – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 5x chůze Nordic 

walking pod vedením fyzioterapeuta, 2x koupel s přísadou vonných silic, 1x částečná 

ruční masáţ, 2x vířivá koupel na nohy 

Proti celulitidě relaxací – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 5x suchá uhličitá 

koupel, 2x koupel perličková, 1x zábal bahnem Mrtvého moře 

Seniorský týden – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x rašelinový tepelný 

zábal velký, 2x suchou uhličitou koupel, 1x částečnou ruční masáţ, 2x perličkovou 

koupel, 2x parafínový zábal 

Tématické pobyty 6-denní 

Pro dobrou kondici – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x perličková koupel, 

1x rašelinový tepelný zábal velký, 1x finská sauna, 1x částečná ruční masáţ, 3x 

skupinový tělocvik pod vedením fyzioterapeuta 

Aby klouby nebolely – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x rašelinový tepelný 

zábal velký, 2x suchá uhličitá, 1x přísadová koupel s rašelinovým extraktem, 1x 

perličková koupel 

Pro krásnou pleť – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x lymfatická obličejová 

ruční masáţ, 3x suchá uhličitá koupel, 1x zábal bahnem Mrtvého moře 

 

Tématické pobyty 5-denní 

Pobyt plný vůní – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x přísadová koupel s 

rozmarýnovou silicí, 1x aromatická částečná masáţ, 1x přísadová koupel s 

levandulovou silicí, 1x inhalační aerosolová léčba 

Vitalita a dobrá nálada – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x suchá uhličitá 
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koupel, 1x aromatická částečná masáţ, 1x perličková koupel 

Odpočinek u moře – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x přísadová koupel se 

solí Mrtvého moře, 1x zábal bahnem Mrtvého moře, 1x částečná ruční masáţ 

Kouzlo teplé rašeliny – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x rašelinový 

tepelný zábal velký, 1x přísadová koupel s rašelinovým extraktem, 1x částečná ruční 

masáţ, 1x inhalační aerosolová léčba 

Pohodová relaxace – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x perličková koupel, 

1x rašelinový zábal velký, 1x částečná ruční masáţ, 1x parafínový zábal 

Seniorská relaxace – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x sirná koupel, 1x 

rašelinový zábal velký, 1x částečná ruční masáţ, 1x parafínový zábal 

 

Tématické pobyty 4-denní 

Kostelecký wellnýssek – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x mátová koupel, 

1x částečná aromatická ruční masáţ, 1x parafínový zábal 

Minirelax – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x bylinková koupel 

s kosodřevinou, 1x rašelinový zábal velký, 1x parafínový zábal, 1x inhalace 

Čtyři pohodové dny – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x relaxační 

perličková koupel, 1x tepelný rašelinový zábal, 1x částečná ruční masáţ 

 

Tématické pobyty 3-denní 

Relaxační víkend pro ženy – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x sauna, 1x 

ovesná koupel nebo 1x parafínový zábal nebo 1x rašelinový zábal, během pobytu je 

moţné vyuţít doprovodných sluţeb: beseda s vizáţistkou, kosmetické sluţby, pedikúra, 

manikúra, barevná typologie 

Rekondiční 3-denní pobyt – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x minerální 

koupel, 1x rašelinový zábal 

Sametová pleť – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x parafínový zábal, 2x 

suchá uhličitá koupel 

Parafínové pohlazení – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 2x parafínový, 1x 

ruční masáţ částečná 

Mořský vánek – zahrnuje ubytování, polopenzi, procedury: 1x koupel se solí Mrtvého 

moře, 1x zábal bahnem Mrtvého moře 

Seznámení s golfem – zahrnuje ubytování, polopenzi, video projekce s golfovou 

tématikou, sluţby lektora 2 hodiny, včetně zapůjčení holí a míčků 
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Příloha číslo 4: Seznam služeb, které Lázně Kostelec nabízí 

 

Ubytovací služby 

·  89 dvoulůţkových pokojů, 3 apartmá a 4 dvoulůţkové pokoje bez úloţných prostor, 

celkový počet lůţek je 190 a 60 přistýlek 

·  Sluţby odpovídají zařazení hotelu do třídy *** 

·  Pokoje jsou vybavené telefonem, TV a SAT, sociálním zařízením, 4 pokoje jsou 

bezbariérové 

·  Za příplatek je moţné ubytovat se i se psem 

 

Stravovací služby 

·  Jsou nabízeny v jídelně (200 míst), restauraci, taneční kavárně, pizzerii, cukrárně, 

venkovní terase a denním baru 

·  Snídaně jsou podávány formou švédských stolů 

·  Pro lázeňské hosty je k obědu i k večeři připraven výběr ze 4 jídel, z nichţ jsou 2 

dietní 

·  Hotelová restaurace nabízí široký výběr jídel, nápojů a vín 

 

Lázeňské služby 

·  Pro lázeňské hosty jsou k dispozici lékaři vţdy v pondělí a v pátek 

·  Komplexní a příspěvková lázeňská péče, ambulantní péče 

·  Léčba pohybového ústrojí a koţních nemocí 

·  Léčebné procedury – koupele (uhličitá, perličková, sirná, přísadová, vířivá), masáţe 

(ruční, podvodní, reflexní, aromatická), zábaly (rašelinový, parafínový, s bahnem 

z Mrtvého moře), inhalace, fyzikální terapie (diadynamic, ultrazvuk, Träbertovy 

proudy;dvou- nebo čtyřkomorová galvanická lázeň, diatermie; Solux, horské 

slunce; lokální nebo celková fototerapie; lokální laserové záření), speciální terapie 

(uhličitá suchá koupel, finská sauna), léčebná tělesná výchova (tělocvik léčebný 

individuální, skupinový; plavání v bazénu; léčebná tělesná výchova na přístrojích) 

 

Sportovní aktivity 

·  Koupání v bazénech – k dispozici je brouzdaliště, malý bazén, 25 m dlouhý bazén 

(jedná se o venkovní vyhřívané bazény, které jsou otevřeny od začátku května do 

konce září) 
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·  Turistika (kolem hotelu vede turistická stezka), cykloturistika a in-line bruslení 

(kolem budovy lázní vede cyklostezka) 

·  Minigolf, golf -  9-ti jamkové hřiště, driving range, indoor golf a golfový trenaţér 

·  Stolní tenis, tenis (tenisový kurt), volejbal (antukové hřiště) 

·  Ruské kuţelky, pétangue 

·  Cvičení – tělocvična vybavená ţebřinami, balóny a ţíněnkami 

 

Kulturní a společenské aktivity 

·  Taneční večery 4krát týdně 

·  Šipky, kulečník, stolní hry, karetní hry, šachy 

·  Půjčování knih 

·  Přednášky o historii lázní a Zlína, o Tomáši Baťovi, o povodních v roce 1997, o 

zdraví a léčebných metodách, atd. 

·  Poznávací zájezdy do okolí – pravidelně do Obuvnického muzea ve Zlíně a do 

Zoologické zahrady Lešná; nepravidelně – Kroměříţ, Vizovice, Luhačovice, 

Velehrad, Buchlovice, atd. 

·  Propagační akce – produkty z včelího vosku a medu, skleněné výrobky, kosmetické 

výrobky, atd. 

·  Akce pro veřejnost – Lázeňský ples, Benátská noc, Zvěřinové hody, Mikulášská 

nadílka, Silvestr 

 

Další služby 

·  Parkoviště 

·  Sauna a solárium 

·  Konzultace vizáţistky, po domluvě moţnost pedikúry a manikúry 

·  Odvoz hostů do budovy lázní (hotel se nachází na kopci, a tak hosté s pohybovými 

problémy tuto sluţbu ocení) 

·  Platba kartami VISA, MASTERCARD, AERICAN EXPRESS 

·  Platba stravenkami SYAS za restaurační sluţby 

·  Pronájem salónků na soukromé oslavy, svatby, firmám na školení, prezentace, rauty 

a plesy 

·  Ohniště k táboráku 

·  Na recepci – prodej denního tisku, časopisů, keramiky, kosmetiky, hygienických 

potřeb, včelích produktů, pohlednic, známek, turistických map, jízdenek MHD 
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Příloha číslo 5: Ceník poskytovaných služeb platných od 1. 1. 2009 

 

 

Pokoje jsou pouze dvoulůţkové. Při obsazení pouze jednoho lůţka je cena pokoje 

rovna ceně dvoulůţkového pokoje. Pokoj je k dispozici od 15:00 hod. a je nutno jej 

vyklidit do 10:00 hod.  

Dětskou cenu na přistýlce lze nárokovat pouze při společném ubytování dítěte se 

dvěma dospělými osobami na pokoji. Dítě do 3 let věku na přistýlce bez nároku na sluţby je 

zdarma. 

 

 

 

Stravování Cena v Kč 

Celodenní penze  310 

Polopenze 220 

Dítě do 12 let – celodenní penze  160 

Dítě do 12 let – polopenze  110 

Snídaně  70 

 

 

Ubytování – pokoj (bez snídaně) Cena v Kč mimo hl. 

sezónu 

Cena v Kč v sezónu 

Dvoulůţkový pokoj 870 1190 

Přistýlka (pro děti 3-12 let) 245 245 

Přistýlka (pro osobu nad 12 let) 330 460 

Dvoulůţkový pokoj bez úloţných prostor  760 1040 

Apartmá dvoulůţkové  1 590 1790 
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Pronájem  Kapacita Cena 1 hod v Kč Celodenní cena v Kč 

Červený salonek  20 osob  330 1500 

Modrý salonek  40 osob  400 2000 

Myslivecký salonek  10 osob  300 1500 

Sál lázeňský  200 osob                  -          3500 

 

 

Bazén s vyhřívanou vodou (květen-říjen) Cena v Kč 

 do 14hod od 14hod celý den 

Všední den 20/45min 25/45min 100 

Sobota, neděle, svátek             25/45min 100 

Děti do 6 let             10/45min 30 

Děti 6 - 15 let             15/45min 60 

 

 

Sportoviště Cena v Kč Doplňkové sluţby a jejich cena v Kč 

Tenisové hřiště  90/1 hod  Tenisová raketa 50, 4 míčky 30 

Stolní tenis  30/1 hod  Pálka + míček 5 

Minigolf  40/1 hod  Včetně 2 holí a míčku 

Ruské kuţelky  40/1 hod  

Sauna  110/1,5 hod  Včetně solária a prostěradla 

Horské kolo  50/1 hod  Celý den 250 

Sportovní karta 450/ týden  Zahrnuje bazén, saunu, stolní tenis, minigolf, ruské 

kuţelky a pétangue. Dítě do 12 let platí polovinu. 
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Příloha č. 6: Jídelní lístek 

 

Studené předkrmy  

80g  Uzená rolka s křenovou pěnou    54 Kč 

80g  Sýrový koktejl s krevetami     46 Kč  

100g  Kuřecí koktejl       47 Kč  

100g Rajče plněné šlehanou Nivou     28 Kč  

Polévky  

Hovězí vývar s masem a nudlemi    25 Kč  

Mexická polévka      39 Kč  

Česneková polévka s uzeným masem   22 Kč  

Teplé předkrmy  

170g  Omeleta s houbami      45 Kč  

200g  Hemenex - pečená šunka s vejci    62 Kč  

200g  Bekenex - pečená slanina s vejci     52 Kč  

150g  Topinka s kuřecími játry a sýrem     49 Kč  

Těstovinová jídla 

350g  Těstoviny se ţampiony a brokolicí     48 Kč  

350g  Těstovinový salát s kuřecím masem     91 Kč  

250g  Tortelini se sýrovou omáčkou     98 Kč 

250g Tortelini Fungi       103 Kč  

350g  Zapékané těstoviny se špenátem a Nivou    89 Kč  

350g  Zapékané těstoviny s kuřecím masem a brokolicí   105 Kč  

350g  Zapékané těstoviny s kuřecím masem a špenátem   116 Kč 

Dietní jídla 

200g  Vařená brokolice, brambory, zel. přízdoba     63 Kč  

100g  Kuřecí prsa na másle s fazolkami, brambory   94 Kč  

Bezmasá jídla  

350g  Zapékaná brokolice s květákem a sýrem    80 Kč  

280g  Houbové rizoto, zeleninová přízdoba    85 Kč  

250g  Fazole na arabský způsob, chléb    65 Kč  

120g  Smaţený sýr se šunkou      66 Kč  

120g  Hermelín v bramboráku      118 Kč  

150g  Sýrový špíz        96 Kč  

Ryby  

100g Pstruh s bylinkovým máslem (dle váhy)    68 Kč  

100g Smaţený pstruh (dle váhy)      62 Kč  

150g  Pangasius s fazolkami na cibulce a anglické slanině  107 Kč  

150g Kalamáry v bylinkovém těstíčku     93 Kč  

Drůbež  
150g  Grilovaný kuřecí steak, zeleninová obloha    104 Kč  

150g  Maďarský kuřecí steak      119 Kč  

150g  Grilovaný kuřecí steak s jarní zeleninou    99 Kč  

150g  Vizovická kuřecí prsa      118 Kč  

150g  Kuřecí prsa s brokolicí a sýrem     116 Kč  

150g  Kuřecí prsa s rokfórovou omáčkou     105 Kč  

150g  Farmářský steak       111 Kč  

150g  Kuřecí rolka s listovým špenátem     115 Kč  

150g  Kuřecí Gordon Blau       110 Kč  

150g  Sombréro - plněný bramborák     140 Kč 
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150g  Smaţená kuřecí prsa       86 Kč  

Speciality  

300g  Lázeňské řezy       162 Kč  

200g  Medajlonky z panenské svíčkové v bramboráku   145 Kč  

200g  Špikovaná panenka s pomerančovou omáčkou   151 Kč  

200g  Bramborák plněný zelím a uzeným masem    125 Kč  

Speciality pro 2 osoby  

200g  Tatarský biftek, topinky 6ks      259 Kč  

600g  Mix-gril        299 Kč  

Jídla z hovězího masa  

150g  Lázeňský guláš       94 Kč  

200g Pfeffer steak, zeleninová obloha     254 Kč  

150g  Biftek s vejcem, zeleninová obloha     201 Kč  

150g  Anglické medailonky      210 Kč 

Jídla z vepřového masa  

200g  Grilovaná krkovička, zeleninová obloha    99 Kč 

200g  Vepřová krkovička s rančerskými fazolemi    109 Kč  

200g  Grilovaný vepřový steak      119 Kč  

150g  pikovaná panenka na špenátovém lůţku    115 Kč  

150g  Medajlonky s panen.svíčkové s pikant.omáčkou   115 Kč  

200g  Valašské medajlonky       152 Kč  

150g  Zlínské vepřové ţebírko      106 Kč  

150g  Bramborák plněný ďábelskou směsí     132 Kč  

150g  Katalánská vepřová směs      98 Kč  

150g  Ďábelská směs Chilli       92 Kč  

150g  Smaţený vepřový kotlet      77 Kč 

Orientální jídla  

350g  Kantonské nudle       104 Kč  

150g  Kuřecí Kung-pao       99 Kč  

200g  Krůtí játra T-chao       88 Kč  

Studené mísy  

200g  Sýrové kostky s paprikou      78 Kč  

220g  Sýrová mísa        137 Kč  

200g  Obloţená mísa       99 Kč  

Moučníky  

Palačinka s dţemem a šlehačkou     29 Kč  

Palačinka s ovocem       58 Kč   

Palačinky se zmrzlinou a ovocem    82 Kč  

Horké maliny        49 Kč  

Ovocná nabídka  

400g  Ovocná mísa        59 Kč  

350g Ovocný salát        55 Kč  

150g  Banán s čokoládou a šlehačkou     53 Kč 

Poháry  

Zmrzlinový pohár       38 Kč  

Čokoládový pohár       59 Kč  

Míchaný ovocný pohár      58 Kč    

Jahodový pohár       54 Kč  

Waikiki pohár       68 Kč  
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Přílohy  

150g  Smaţené hranolky       24 Kč  

120g  Smaţené krokety       29 Kč  

200g  Vařené brambory       16 Kč 

200g  Vařené brambory s máslem      21 Kč  

200g  Opékané brambory       18 Kč  

200g  Americké brambory       35 Kč  

200g  Restované brambory se slaninou a ţampiony   31 Kč  

160g  Houskový knedlík       12 Kč 

200g  Těstoviny        16 Kč  

150g  Dušená rýţe        13 Kč  

150g  Šunková rýţe        21 Kč  

150g  Ţampionová rýţe       19 Kč  

150g  Kari rýţe        15 Kč 

100g  Okurek sterilovaný       13 Kč 

 200g  Vařená zelenina       27 Kč 

120g  Zeleninová obloha       25 Kč  

40g  Zeleninová přízdoba       8 Kč 

Saláty  

150g  Okurkový salát       23 Kč  

150g  Rajčatový salát       23 Kč  

350g  Velký míchaný zeleninový salát     75 Kč  

350g  Jemný kuřecí salát       115 Kč  

350g  Zeleninový salát s tuňákem      111 Kč  

400g  Řecký salát        92 Kč  

300g Irský salát        80 Kč  

200g  Šopský salát        49 Kč 

Kompoty  

150g  Ananasový kompot       24 Kč  

150g  Mandarinkový kompot      24 Kč  

150g  Broskvový kompot      24 Kč  

150g  Míchaný kompot       24 Kč  

Studené omáčky a dresinky  

80g  Tatarská omáčka       15 Kč  

80g  Ďábelská omáčka       13 Kč  

80g  Křenová omáčka       13 Kč  

80g  Jogurtový dresink       13 Kč  

80g  Jogurtový dresink s česnekem     13 Kč  

100g  Jogurtový dresink s Nivou      26 Kč  

80g  Jogurtový dresink s koprem      13 Kč   
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