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ÚVOD 

V lázeňských městech České republiky a v jejich lázních přibývá každý rok stále 

více návštěvníků a hostů. Pro příklad a srovnání, v roce 2000 navštívili tato místa téměř 

440 000 lázeňských hostů, z čehož podíl cizinců byl 177 000. V roce 2009 se počet 

návštěvníků zvýšil o více než 200 000, počet hostů tedy činil 650 000, z čehož bylo 

306 000 cizinců. [13] 

Klientela je různá, odlišuje se věkově, národnostně, ale také se mění s oblíbeností  

určitého místa nebo konkrétních lázní. Například do Luhačovic, lázeňského města, které je 

podstatou mé bakalářské práce, jezdí zahraniční hosté mimo jiné z Rakouska, Slovenska a i 

Izraele. V ostatních českých lázních je klientela ze zahraničí  obdobná a také početná. 

České lázně si vybudovaly velmi dobré jméno a postavení jak v Evropě tak i 

v celosvětovém lázeňském měřítku a to nejen díky našemu přírodnímu bohatství, ale i díky 

kvalifikované, profesionální péči a nadstandardním službám. 

Dříve do lázní jezdili spíše lidé staršího věku kvůli svým zdravotním problémům na 

různé léčebné kúry a procedury. Nyní už si tento luxus dopřávají i mladší generace. 

K tomuto zvratu nejvíce přispěl novodobý trend, který se těší své popularitě - wellness a 

beauty. V dnešní době je wellness čím dál více žádanější a oblíbenější forma relaxace, 

k regeneraci zákazníka může stačit ať už například perličková koupel, čokoládová masáž či 

světelná a aromatická terapie. [7], [5], [3] 

Jelikož shledávám welness za velmi zajímavé a v současné době atraktivní téma, 

rozhodla jsem se proto zabývat v mé bakalářské práci touto problematikou. Předmětem 

práce bude analýza wellness hotelu Rezidence AMBRA Luhačovice a wellness & spa 

hotelu Augustiniánský Dům.  
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1 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce, který jsem si vytýčila, je analýza lázeňského wellnessu 

ve městě Luhačovice. Konkrétně se zaměřím na wellness hotely - hotel Rezidence 

AMBRA Luhačovice a wellness & spa hotel Augustiniánský Dům, u kterých detailně 

zhodnotím nabízené služby, jejich dostupnou nabídku, cenovou úroveň a marketingové 

zázemí. Smyslem mé práce bude komparace těchto subjektů, cenové dostupnosti 

jednotlivých nabídek, odhalení jejich silných i slabých stránek a na základě těchto kritérií 

určení klíčového segmentu zákazníků. 

 

1.2 Metodika zpracování 

Metodika bakalářské práce vycházela z předem zvoleného tématu Lázeňský wellness 

v Luhačovicích.  

V teoretické části práce jsem se zabývala obecnými informacemi o lázeňství a 

wellness službách. U problematiky lázeňství jsem prostudovala jeho význam, postoj 

k životnímu prostředí a jednotlivé kategorizace lázeňských zařízení. V druhé části 

teoretického studia jsem se zabývala tématem wellness, konkrétně jeho historií a Českou 

asociací wellness.  

Získané informace jsem čerpala z odborné literatury, odborných textů a vyhlášek zákonů 

spojených s lázeňstvím.  

 

  V praktické části mé bakalářské práce jsem se podrobně zaměřila na město 

Luhačovice, na jeho historický vývoj, jeho přednosti, přírodní bohatství. Dále jsem se 

zabývala vlastnickou strukturou lázní a  hotelů města Luhačovice. Jelikož je toto téma 

velmi obsáhlé, pro snazší orientaci jsem rozčlenila hotely do jednotlivých kategorií, tedy 

na lázeňské a „nelázeňské“ hotely.  Toto rozdělení jsem následně objasnila a jednotlivé 

hotely do těchto kategorií přiřadila.   
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V další části praktické studie jsem se detailně zaměřila na analýzu wellness hotelu 

Rezidence Ambra Luhačovice a wellness & spa hotelu Augustiniánský dům. V analýze 

jsem se konkrétně zaměřila na hotelové ubytování, stravování, služby, nabídky pro firmy, 

organizace a instituce a v neposlední řadě kalkulaci wellness víkendu. Pro důkladné 

srovnání byla nezbytná SWOT analýza a marketingový koncept v obou hotelech. 

Rozhodujícím pro zpracování praktické části byla nejprve návštěva informačních center 

v Luhačovicích, faktické materiály v podobě letáků a brožur a webové stránky města 

Luhačovice. Nesmírným přínosem pro pochopení „života“ hotelu byly osobní schůzky 

s vedením hotelů, prohlídky celých komplexů, poznání služeb a některých procedur. 
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2 LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS 

 

2.1 Lázeňství 

Lázeňství už nebereme jako formu určité rekonvalescence nebo jen pobyt za účelem 

uzdravení pro seniory. Lázeňství jsou luxusní služby, nyní už tedy s důrazem na beauty a 

wellness, což přispělo k tomu, že mezi klientelu se řadí i mladší ročníky. Zajímavou 

skupinou zákazníků jsou i obyvatelé tzv. třetího věku. Jsou to senioři z vyspělých zemí, 

kteří mají zájem a především finance a čas na zkvalitnění svého života a zdraví. Pobyty 

nemusí být nutně dlouhodobé, například týdenní, nebo dvoutýdenní, ale třeba například 

jenom víkendové nebo i jednodenní pobyty ve formě produktů wellness.  

Součástí lázeňských pobytů u nás jsou taky moderní nové formy, různé procedury, 

terapie a léčby. Patří mezi ně například kryoterapie, což je léčba chladem, exotické 

masáže, thajské masáže, nebo taky Nordic Walking - trénink severské chůze se speciálními 

hůlkami, a mnoho dalších novinek. Společně s nimi nabízejí lázeňská centra klasické 

sportovní vyžití ve formě tenisových kurtů, cyklostezek či golfových hřišť. 

S novým trendem v lázeňství se začaly měnit i požadavky potencionálních 

zákazníků. Svůj pobyt si představují prožít víc aktivně, s různým doprovodným 

programem, a s více možnostmi využití sportovních, kulturních nebo zábavných aktivit.  

S tímto souvisí změna délky pobytů. Jak už bylo řečeno, dříve byly běžné čtyřtýdenní 

lázeňské pobyty, ale u welness pobytů a služeb se využívají stále více pouze víkendové 

pobyty. [7], [5], [8] 

 

2.1.1 Význam lázeňství 

Lázeňství je v dnešní době bráno jako relativně samostatný druh cestovního ruchu – 

na pomezí zdravotnictví a CR. Hlavní předností je pozitivní význam pro udržení 

zdravotního stavu. Je zde snaha o návrat k plné pracovní schopnosti, vedení klientely 

k odpovědnosti o zdraví svých klientů. Lázeňství taky působí jako podnět ke změně 

životního stylu, úpravě stravovacích návyků a je nutné respektovat lékařské doporučení i 

po léčbě. 
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V české republice má lázeňství dlouhodobou historickou tradici. Hlavní předností 

jsou přírodní léčivé zdroje, které jsou nenahraditelné. Má také důležitou úlohu jakožto 

významný zdroj příjmů státního rozpočtu, má vliv na příjmy a rozvoj regionů a léčebné 

služby jsou brány jako veřejná zakázka. [7], [5], [4] 

 

2.1.2 Lázeňství a životní prostředí 

Problematika lázeňství spojená s životním prostředím je obsažena ve vyhlášce č. 

423/2001 Sb. o zdrojích a lázních.  Touto vyhláškou se stanoví způsob a rozsah hodnocení 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich 

využívání. Dále obsahuje požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných 

lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a 

klimatických podmínek k léčebným účelům, požadavky na přírodní minerální vody 

k výrobě přírodních minerálních vod a taky pojednává o stavu životního prostředí 

přírodních léčebných lázní. Účinnost nabyla tato vyhláška 1. 1. 2002.  Výkon státní správy 

ve věcech přírodních zdrojů a přírodních léčebných lázní zajišťuje ministerstvo 

zdravotnictví jako ústřední úřad.  

Mezi vlivy lázeňství na životní prostředí patří také oddělení lázní od obce. 

K hlavním vlivům se řadí redukce zdrojů znečišťující ovzduší, redukce zařízení 

vyvolávající hluk a výměra zeleně ve vnitřním území lázní. Na druhou stranu ale část 

zeleně se musí vyloučit, kvůli riziku alergických reakcí, které by potenciální klient mohl 

mít. [7], [18]  

 

2.1.3 Kategorizace lázeňských zařízení 

Kategorizaci lázeňských zařízení rozčleňujeme do dvou skupin. První skupinu tvoří 

komplexy s léčebnými, ubytovacími a stravovacími službami, druhou kategorií jsou 

lázeňské domy, které slouží výhradně pouze k ubytovacím účelům. 

Léčebné komplexy: 

Komplexní léčebný ústav  

Jedná se o skupinu budov s vlastním balneoprovozem. V komplexním léčebném ústavu je 

nutná ordinace lékařů se zajištěnou léčebnou péčí po dobu 24 hodin denně (nezahrnujeme 
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zde procedury). Další součástí je vlastní ubytovací kapacita včetně vlastní kuchyňky 

s jídelnou.  

Lázeňský léčebný dům   

Zahrnuje lékařskou péči, poskytuje klientům stravování, ubytování a především vybrané 

diagnostické i léčebné zařízení. 

Lázeňská léčebna  

Část lázeňského ústavu, kde se poskytuje převážně léčba. 

Lázeňská dependance  

Zařízení ve většině případů součástí lázeňského domu případně lázeňské léčebny, převážně 

umístěna ve vedlejších budovách.  

Balneoprovozy  

Poskytování nejrůznějších procedur. 

Poliklinika  

Nabízí rozpis procedur, speciální procedury, které nejsou běžně dostupné v běžných 

lázeňských zařízení.  

 

Lázeňské ubytovací domy: 

Lázeňský dům  

Jedná se obvykle o část lázeňského ústavu, poskytuje převážně ubytování. 

Lázeňský hotel  

Poskytuje ubytování s možností dietního stravování. Odpovídá běžné kategorizaci 

hotelového zařízení. Celkový prodej i nabídka služeb je uskutečňována přes ubytovací 

kancelář lázní nebo cestovní kancelář. 

Lázeňský penzion  

Penzion v lázeňském místě, který poskytuje pouze ubytování. Není většinou vybaven pro 

celodenní stravování. Patří do nižší cenové kategorie a je vhodný pro příspěvkovou péči. 

[17], [5] 
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2.1.4 SWOT analýza českého lázeňství 

Silné stránky 

Mezi silné stránky českých lázní patří například klimatické podmínky, které 

nabízejí a umožňují širokou nabídku lázeňské léčby. Česká republika disponuje velkým 

výběrem termálních pramenů a minerálních pramenů a léčivých vod. Dále zde 

neodmyslitelně patří tradice a letité zkušenosti s lázeňskou léčbou, velký počet lázeňských 

zařízení, rozmanitá lázeňská infrastruktura, a také, pro zahraniční klienty i poměrně 

výhodná cenová nabídka. 

 

Slabé stránky 

Slabou stránkou může být například rozdílná kvalita lázeňských zařízení, zánik 

nebo částečný úpadek určitých lázeňských objektů, nedostačující marketing či propagace 

ze strany lázeňských společností. 

 

Příležitosti 

Velkou příležitostí shledávám ve zvýšení marketingových aktivit a propagaci lázní 

v ČR, neboť touto problematikou se zatím zabývá pouze Czech Tourism. Dále, významnou 

příležitostí může být zvyšování úsilí v konkurenčním boji o zahraniční hosty nebo využití 

spolupráce se zahraničními lázeňskými společnostmi. Díky působení globalizace musíme  

rychle a pružně reagovat na trendy dnešní doby, ať už krátké pobyty, pobyty ve wellness 

zařízení, či relaxační programy. 

 

Rizika 

Pro zahraniční či náročnější klienty jsou to nedostatečné či nekvalitní služby, dále 

pak jazykové znalosti zaměstnanců v lázních, chybějící vstřícnost či ochota. [8] 
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2.2 Wellness 

Wellness je sjednocení velkého množství potřebných prostředků a produktů v jeden 

celek, což je hlavním cílem zprostředkovatelů wellness služeb, kteří tímto dosahují 

požadované kvality a plní přání většině svých klientů. Proto, pokud zákazník zatouží po 

dokonalosti a kvalitě, vzhledem k jeho uzdravení těla a duše, je wellness to správné řešení. 

Mezi výhody wellness patří možnost kratšího pobytu a také neopomenutelnou výhodou ve 

wellness lázních je i to, že si zákazník může dopřát celý pobyt i bez lékařského 

doporučení.  

Pokud si chce klient zlepšit svůj krevní tlak a prokrvení celého organismu, jsou 

ideální uhličité koupele s velmi kvalitní minerální vodou - ideální řešení pro ty, kteří se 

potřebují uvolnit a navodit se do psychické pohody. Wellness navodí zákazníkům 

skutečnou pohodu a relaxaci, dokáže se vcítit do potřeb lidí nejen po fyzické stránce, ale 

hlavně po stránce psychické. K tomu všemu napomáhá samozřejmě krásné a luxusní 

prostředí wellness lázní, které neodmyslitelně patří k tomuto druhu relaxu. [3], [6], [7], 

[1] 

Mezi nejoblíbenější druhy procedur v lázních wellness patří tyto: 

� uhličité koupele v minerální vodě s obsahem fluoridů a oxidu uhličitého 

� leisser koupele, které klienta uvolní a pomohou srdci a psychice 

� zábaly z bahna z Mrtvého moře 

� kyslíková terapie 

� klasická aromamasáž 

 

Mezi wellness pobyty a lázeňské pobyty řadíme například tyto: 

� relaxační pobyty 

� vánoční a Silvestrovské pobyty 

� pobyty pro zamilované, medové dny 

� redukční pobyty 

� pobyty pro seniory 

� víkendové pobyty 

� luxusní pobyty 

� jazykové – relaxační pobyty [11] 
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Jak už bylo řečeno, wellness se stal v posledních pár letech doslova boomem. Lidé si 

začali uvědomovat, jak je důležité udržovat si zdravý životní styl a dbát o své zdraví, 

k němuž wellness neodmyslitelně patří. Aby všechno dokonale fungovalo a klient si dopřál 

tyto luxusní služby, je potřeba používat kvalitní zdravotnické potřeby od wellness, které 

nabízejí velkou škálu zdravotních prostředků, což ocení každý zákazník. Tyto potřeby se 

vyznačují vysokou kvalitou, uživatelům přinášejí komfort a hlavně nesmírnou úlevu i 

uspokojení.  

Wellness se osvědčil i jako pomocník při hubnutí. Zákazníkům předkládá řešení jak 

navodit dokonale vyváženou stravu s různými možnostmi, jak docílit svých přání a cílů 

vzhledem k tělesné, ale i duševní schránce člověka. Široké spektrum různých doplňků a 

sestavování individuálních plánů je jejich velkou předností, což mnohaleté zkušenosti a 

výsledky jedině potvrzují. 

Obr.č.1: Tropická lázeň  

 

2.2.1 Historie wellness 

Již od dávných časů si lidé mnohých kultur rádi užívali výhod horkých pramenů. 

Byl to starověký Egypt, kde začali využívat horké vířivé vany k terapeutickým účelům. 

Podle archeologických objevů se tyto bazény začaly využívat již 2000 let před Kristem. 

Tyto primitivní bazény byly vyhloubeny do skalnaté země a naplněny vodou, kterou 

zahřívaly nahřívané kameny, které se vhazovaly dovnitř. Modernější způsob ohřevu vody 

pochází z doby 600 let před Kristem.  

Dalším místem počátku wellness bylo Řecko, jehož obyvatelé stavěli své lázně 

poblíž přírodních zdrojů horké vody, tj. u vulkánů a geotermálních pramenů. Společenské 

akce se často konali právě v těchto centrech, v místech bohatých na minerální látky a 
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teplou vodu. Mnozí z nejslavnějších řeckých filosofů, jako např. Hippokrates nebo Platón, 

psali již ve své době o přínosech hydroterapie, teplé vody a minerálů.  

Slovo „spa“, užívané pro vířivky pochází zase z Římské říše. Když se římští 

legionáři vraceli z bitvy, aby se vyléčili z válečných zranění a nemocí, vyhledávali horké 

prameny a stavěli kolem nich bazény, aby tato horká voda vyléčila jejich zranění. Říkali 

tomu "Sanus Per Aquam" (SPA), což v překladu znamená „léčit skrze vodu“. Kolem roku 

25 před naším letopočtem začínají Římané v hojné míře využívat minerální a termální 

lázně. 

Současné moderní technologie přinesly možnost užít si minerální vody a horkou 

vodu jinak než u přírodních pramenů. Voda se napouští do vířivého bazénu, přidá se kapka 

vonného oleje a zapne se program, dle přání klienta.  

Wellness jak ho známe dnes, vznikl až po druhé světové válce. Největší zásluhu k jeho 

vzniku měl americký lékař Dunn. Dr. Albert L. Dunn zavedl v šedesátých letech 20. století 

nové slovo wellness, které se skládalo z pojmů well-being. Popsal to jako disciplinovanou 

oddanost o snahu k osobní dokonalosti. Na základě této teorie byl založen roku 1977 

National Wellness Institute. V České republice došlo k rozmachu v roce 2007. [20], [4], 

[2]  

 

2.2.2 Česká asociace wellness 

V roce 2007 byla založena Česká asociace wellness, (ČAW). Tato asociace byla 

založena týmovou spoluprácí s partnerskými asociacemi v zahraničí a v rámci Evropské 

unie. 

ČAW je státem registrovaná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a 

otevřená zájmová organizace, založená k podporování a rozvoji oboru WELLNESS v 

České republice. Je sdružením právnických a fyzických osob působících v oblasti wellness. 

Jejich cílem je, aby název wellness reprezentoval pouze činnosti a produkty, které 

odpovídají obsahu tohoto slova. Dále, aby se etika, kvalita služeb a všestranný 

profesionalismus staly standardem ve všech provozech. Tato asociace sídlí v Praze a jejím 

prezidentem je Dr. Jan Hejma. [19] 

 



 18 

 

Cíle ČAW 

• Rozvíjet služby pro členskou základnu 

• Zmapovat , definovat a nabízet služby garantovaných subjektů 

• Rozvíjet a propagovat oblast WELLNESS všemi dostupnými prostředky (publikace, 

konference, veletrhy) 

• Monitorování kvalitního rozvoje v oblasti WELLNESS a certifikace subjektů 

Wellness 

• Rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti WELLNESS, napomáhat vytváření podmínek 

pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví, pořádat či 

spolupořádat školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální informace z 

oboru 

• Garantovat koncepční a obsahovou náplň subjektů nesoucí název Wellness, bojovat 

s nekalou soutěží a nevhodným používáním označení WELLNESS 

• Zvyšovat úroveň a pověst oboru WELLNESS na národní i mezinárodní úrovni 

• Nabízet společné marketingové aktivity 

• Navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a 

živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně 

zkušeností 

• Zastupovat zájmy členské základny [19] 

 

 



 19 

 

3 ZHODNOCENÍ VÝVOJE A SOUČASNÉHO STAVU 

LÁZEŇSKÉHO MĚSTA LUHAČOVICE 

 

3.1 Lázeňské město Luhačovice 

Město Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby 

dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Nachází se v jihovýchodní 

části Moravy ve Zlínském kraji a patří do chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Město 

má kolem 7000 obyvatel.  

První stopy slovanského osídlení v tomto kraji jsou doloženy již v 7. a 8. století, což 

dosvědčují archeologické nálezy v Oboře u Luhačovic. Nejstarší historická zmínka 

související s touto oblastí se váže k Prakšicím a Biskupicím z roku 1140. Uvedené zprávy 

o Luhačovicku dokazují postup osídlování, které se přesouvalo z rovin do hornatějších 

území.   

Luhačovice jsou známé zejména díky svým přírodním léčivým pramenům, 

příznivým klimatickým podmínkám i příjemným prostředím, které doplňuje krásná příroda 

a typická architektura. Celkem na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochlorido- 

sodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou již 

zmiňovaná Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Teplota 

vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 - 12 °C. Luhačovické vody jsou považovány za jedny 

z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a pro vynikající proplynění 

volným kysličníkem uhličitým. 

První pramen „Amandka“ vznikl díky rodu Šerenyiů, jemuž Luhačovice patřily už od roku 

1629 do roku 1945. Tento pramen se zpočátku jmenoval „Bublavý“ díky svému hlasitému 

bublání při pronikání na povrch. Kolem roku 1860 byl upraven další pramen. Původně se 

jmenoval “Hlavní“, později byl přejmenován podle hraběte Vincenta Šerenyiho na 

„Vincentku“.  

Zprávy o hojivé moci luhačovických vod se roznesly po okolí a u pramenů se začali 

objevovat první hosté. Pro několikadenní pobyt, který byl předpokladem léčebného účinku, 

nebylo ubytování, chyběla možnost stravování i léčebná zařízení. Postupně však zájem o 

zdejší prameny vzrůstal a tehdejší majitel luhačovického panství dal postavit v roce 1789 

poblíž pramenů hostinec s několika pokoji pro ubytování hostů.  
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Město Luhačovice můžeme pomyslně rozdělit na dvě části, které spolu nerozlučně 

souvisejí. Část lázeňská, jež je centrem léčby a část městská. Městská památková zóna se 

rozkládá v centrální části, orientovaná jihozápad-severovýchod, její délka je cca 2 km. 

Pro Luhačovice byla z hlediska vzniku architektonických památek stěžejní dvě 

období. První můžeme datovat od roku 1902 do počátku první světové války, kdy se 

v Luhačovicích plně rozvíjela secese reprezentovaná svérázným až folklórně laděným 

stylem Dušana Jurkoviče, jehož tvorbu představoval například Dům B. Smetany nebo vila 

Dagmar. Druhé období můžeme zařadit do 20- tých a 30- tých let, kdy byly mimo jiné 

postaveny budovy Městského úřadu, Bílá čtvrť, plovárna a Společenský dům. 

 V současné době se nachází v Luhačovicích 15 kulturních památek zapsaných 

ministerstvem kultury před rokem 1988,  18 památek zapsaných po roce 1988 a tři 

památky navržené na zapsání. Mimo to,  ministerstvo kultury připravuje zapsání 

Jurkovičových staveb na seznam památek UNESCO. Jsou to například tyto památky: 

Augustiniánský dům, Busta Leoše Janáčka, Dům Bedřicha Smetany, Jurkovičův dům, 

kaple svaté Alžběty, Lázeňský dům Jestřabí, Socha MUDr. Františka Veselého, Vila 

Bellevue, Vodoléčebný ústav s lázeňskou plovárnou, Zámek a jiné. [16] 

Obr. č. 2: Jurkovičův DůmObr. č.              3: Kolonáda s fontánou 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Vlastnická struktura lázní a hotelů města Luhačovice 

Lázeňské město Luhačovice čítá velké množství ubytovací kapacity. Buď jsou to 

lázeňské hotely, luxusní wellness hotely, hotely poskytující pouze ubytovací služby, 

ubytovací vily či penziony. Podle vlastnictví členíme tyto hotely na lázeňské a 

„nelázeňské“. 
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3.2.1 Lázeňské hotely 

Pod pojmem lázeňské hotely rozumíme hotely či domy spadající pod lázně 

Luhačovice. Jsou to lázeňské subjekty, ve kterých jsou přítomni lékaři, vše probíhá pod 

jejich vedením či s lékařskou spoluprací. Tyto lázeňské domy a hotely mají uzavřené 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami. 

 

Obr. č. 4: Rozdělení lázeňských hotelů 

 

LÁZEŇSKÉ 

HOTELY 

Lázně Luhačovice a.s. Royal Spa a.s. Niva s.r.o. 

 

Niva I 

Niva II 
Miramare – Helena 

Miramare I 

Miramare II 

Vila Antoaneta 

Vila Petřín 

Vila Pernštýn 

Hotel Palace 

Hotel Morava 

Hotel Alexandria 

Jurkovičův dům 

Společenský dům 

Hotel Jestřabí 

Dům Bedřicha 

Smetany Hotel Riviera 

Hotel Taťána 

Hotel Plzeň 

Hotel Vepřek 

Hotel Póla 

Hotel Rodina 

Hotel Jalta 

Hotel Dagmar 

Vila Růžová 

Myslivna 
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3.2.1.1 Lázně Luhačovice, a.s. 

Subjekt Lázně Luhačovice a.s. jsou vedeny u rejstříkového Krajského soudu 

v Brně. Do obchodního rejstříku byly zapsány dne 30. 4. 1992. Tato akciová společnost 

byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je 

Fond národního majetku České republiky dle zakladatelské listiny ve formě notářského 

zápisu. Základní kapitál společnosti je 100.165.000 ,- Kč. [15] 

Největší část služeb poskytnutých společností Lázně Luhačovice, a.s. tvoří služby 

v oblasti léčebné, ubytovací a stravovací realizované především prostřednictvím 

lázeňských pobytů tuzemských a zahraničních hostů. 

Část lázeňských pobytů se uskutečňuje ve formě komplexní a příspěvkové lázeňské 

péče pro klienty zdravotních pojišťoven, větší část jako léčebné, ozdravné, relaxační a 

preventivní lázeňské pobyty pro hosty tuzemska a ze zahraničí zajišťované individuálně, 

cestovními kancelářemi. 

V roce 2004 společnost zavedla a používá systém zaručující kvalitu v oboru 

lázeňských léčebných a odborných ambulantních zdravotnických služeb, hotelových a 

gastronomických služeb dle požadavků normy DIN EN ISO 9001:2000. Certifikát 

osvědčující funkčnost zavedeného systému managementu kvalit (Quality Management 

System) byl společnosti udělen certifikačním místem TÜV CERT – TÜV Rheinland Group 

SRN. V roce 2008 byl stejným certifikačním orgánem proveden kontrolní audit, jenž 

potvrdil plnění požadavků uvedené normy a funkčnost zavedené QMS. [15] 

 

Do akciové společnosti Lázně Luhačovice patří 18 hotelů: 

� Palace, Morava, Alexandria, Jurkovičův dům, Společenský dům, Jestřabí, Dům 

Bedřicha Smetany, Riviera, Taťána, Plzeň, Vepřek, Póla, Rodina, Jalta, Dagmar, 

Vila Růžová, Myslivna, Vila Chaloupka 

 

3.2.1.2 Royal spa, a.s. 

Do skupiny hotelů, které spadají taktéž pod lázeňské hotely, je hotel Miramare – 

Helena, Miramare I, Miramare II, Vila Antoaneta, Vila Petřín, Vila Pernštýn, Vila Rita. 
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Lázeňské hotely Miramare Luhačovice patří do sítě lázeňských hotelů ROYAL SPA, což 

je akciová společnost. 

3.2.1.3 Niva, spol. s r.o. 

Poslední skupinou hotelů, které patří mezi lázeňské domy je hotel Niva I. a Niva II. 

Lázně Niva jsou vedeny u Krajského soudu v Brně od 14. 6. 1993. [15] 

 

3.2.2 „Nelázeňské hotely“ 

Nelázeňskými hotely rozumíme taková zařízení, která nevyžadují lékařskou péči pro 

své klienty a nejsou ani smluvně vázány se zdravotními pojišťovnami. Do této kategorie se 

mimo jiné řadí wellness hotel Rezidence Ambra a hotel Augustiniánský dům, které jsou 

předmětem mé bakalářské práce. Mezi další nelázeňské hotely patří tyto samostatné 

subjekty: 

� Pohoda, Zálesí, Vega, Adamantino, Vila Bystrica, Forst, Vltava, Litovel, Stella, 

Sportovní centrum Radostova, Rosa, Vila Kras, Krystal, Vila Grand, U Havlíčka, 

Loreta, Vila Charleston, Avale, Pomněnka, Avion, Hubert, Vila Marion, Lužná, 

Doubravka, Hanačka, Jany, Karina, Růža, Vila Belleuve, Oáza, Vyhlídka, Hotel a 

valašský šenk Ogar, U hráze, Jas, Rybářská chata a Autocamping Luhačovice 

 

Do kategorie nelázeňských hotelů dále řadíme i síť OREA HOTELS, s.r.o., největší 

český hotelový řetězec, který vlastní více než 20 hotelů v nejatraktivnějších lokalitách 

v České republice. Mezi tato místa patří také Luhačovice s hotely Fontána I a Fontána II.  

Subjekt OREA Hotels, s.r.o. je veden u Městského soudu v Praze od 1. 9. 2004. 

 

Jelikož se ve své bakalářské práci budu podrobně zabývat wellness hotely Ambra a 

Augustiniánský dům, považuji za nezbytné zmínit i další wellness hotely v Luhačovicích, 

které jsou složeny jak z lázeňských tak i nelázeňských subjektů:  

� Alexandria, Miramare – Helena, Miramare I, Miramare II, hotel Vega, Jurkovičův 

dům, Palace, Vila Valaška, Zálesí, Vila Antoaneta, Morava, hotel Adamantino, 

Fontána I, Fontána II a další 
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH WELLNESS HOTELŮ 

 

4.1 Wellness hotel Rezidence AMBRA Luhačovice 

Obr. č. 5: Hotel Rezidence Ambra – pohled z příjezdové cesty 

Hotel se nachází v 

klidném prostředí u lesa, od 

centra lázeňského města asi 

450 m. Oblibu u klientů si 

získal klidem, pohodou a 

přátelskou atmosférou. 

Rezidence Ambra je 

moderně zařízený hotel 

s provozem po celý rok, 

který nabízí kompletní nabídku služeb jako ubytování, stravování a především relaxaci 

v Centru vitality. 

Mezi základní služby patří různé wellness pobyty, prezentační pobyty firem, 

vzdělávací pobyty, samostatné hotelové ubytování a skupinové nebo individuální 

programy sestavené na přání klientů. Tuto stálou nabídku pravidelně během roku obměňují 

sezónními druhy pobytů, jako třeba velikonoční, prázdninový, nebo silvestrovský pobyt. 

[9], [11]  

 

4.1.1 Hotelové ubytování 

Celková ubytovací kapacita Ambry je 118 lůžek s možností přistýlky. Pokoje mají 

jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové s možností přistýlky, dvoulůžkový apartmán až se 

třemi přistýlkami a samozřejmě bezbariérový apartmán. Pro náročnější klienty mají 

speciální a luxusní apartmány s nadstandardním vybavením. K základnímu vybavení patří 

koupelna se sprchovým koutem, přičemž většina apartmánů má i vanu, WC, balkony, TV, 

připojení k internetu, telefon, minibar, zabudovaný fén a bezpečnostní schránku. Součástí 

ubytování jsou i parkovací místa pro klienta, kde 55 parkovacích míst u hotelu a 10 

v podzemní garáži. 
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 V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou švédských stolů, zapůjčení 

hotelových županů a možnost využívání bazénu a whirlpoolu po celou dobu pobytu. [9], 

[11] 

Tab. 1: Ceník ubytování dle sezóny v Rezidenci Ambra (ceny v Kč za osobu a noc) 

Typ pokoje 

zimní sezóna mimosezóna hlavní sezóna 

3. 1. - 12. 3. 2011 13. 3. - 21. 4. 2011 22. 4. - 18. 9. 2011 

13. 11. - 21. 12. 
2011 

19. 9. - 12. 11. 
2011 

22. 12. 2011 - 3. 1. 
2012 

třílůžkový pokoj 2 650 2 950 3 250 

dvoulůžkový pokoj 1 990 2 190 2 450 

dvoulůžkový obsazený 1 
osobou 

1 600 1 750 1 900 

jednolůžkový pokoj 1 350 1 500 1 600 

apartmán pro 2 osoby 2 500 2 750 2 950 

apartmán pro 1 osobu 1 800 2 050 2 200 

přistýlka 550 600 700 

Apartmán Deluxe: + 400,- Kč/osoba/noc k ceně ubytování ve standardním apartmánu 

Apartmán Superior: + 200,- Kč/osoba/noc k ceně ubytování ve standardním apartmánu  

 

4.1.2 Stravování 

V hotelu se nachází restaurace s kapacitou 100 míst, lobby bar, letní terasa, která je 

celodenně v provozu. Klienti si můžou vybrat při svém pobytu polopenzi, nebo plnou 

penzi. K dispozici pro hosty je zde nutriční terapeut pro konzultace, které se týkají 

stravování, stravovacích návyků, poučení k správné a zdravé výživě či doporučení pitné 

kúry.  

4.1.3 Doplňující informace 

Wellness hotel Rezidence Ambra je nekuřáckým prostředím, kouření je zde 

povolené pouze ve vyhrazených prostorech. Jsou zde možné lékařské prohlídky na přání, 
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jedná se však pouze o konzultace. Klient, kromě platby za celkové ubytování a procedury, 

musí zaplatit i tzv. lázeňský poplatek, který není v cenách programů. Tento poplatek se 

platí na hotelové recepci, je stanoven Městským úřadem Luhačovice a činí 15 Kč na osobu 

za každý den pobytu. Hotel Ambra uplatňuje slevy pro seniory, slevy za včasný nákup, 

věrnostní slevy i možnost zakoupení pobytu na Last minute. 

Jakýkoliv druh pobytu v Rezidenci Ambra si může klient dopřát společně se svými 

dětmi či vnoučaty. Pro ně je pobyt bez služeb Centra vitality, ovšem po dohodě s 

odborným personálem je možné vybrané procedury pro děti dokoupit na místě. Dětská 

cena platí pro děti ve věku od 3 let do 12 let včetně, od 13 let je cena jako pro dospělou 

osobu. 

Nabídka wellness hotelu Rezidence Ambra je opravdu velká a rozmanitá. Kromě již 

zmiňovaného víkendového pobytu nabízí rozmanité druhy a délky pobytů. Jsou to 

například tyto pobyty: Fit & wellness víkend, Zumba víkend, Lázeňské intermezzo, 

Týdenní wellness pobyt, Pobyt „vyberte si sami“, „ Uvolněte se“, Fit v každém věku, 

Happy body – wellness pro ženy, V Ambře nejen o víkendu, Medové dny, Prodloužený 

víkend, Víkendová relaxace, Wellness Á la carte. V každém z těchto druhu pobytů je 

vypracovaný speciální program vytvořen přímo na míru určitého pobytu s konkrétní 

tématikou. [9] 

 

4.1.4 Vybavení hotelu pro wellness služby 

Nezbytným doplňkem a chloubou je vnitřní hotelový bazén s protiproudy a 

whirlpoolem, který je jeden z největších v Luhačovicích a je zdarma k dispozici hotelovým 

hostům. Moderní balneoprovoz Centrum vitality nabízí širokou škálu léčebných a velmi 

vyhledávaných wellness procedur, přičemž byla v loňském roce zprovozněna nová část 

tohoto balneoprovozu – Centra Vitality. Slavnostně byly taky otevřeny dva nové luxusní 

apartmány Felixe a Superior. Balneoprovoz obnáší: 

� bazén s protiproudy 13 x 7,5 m, whirlpool 

� široká nabídka procedur - koupele, masáže, zábaly, oxygenoterapie, aromaterapie, 

infra-sauna, vana s magnetickým polem, světelnou terapií a muzikoterapií, lávové 

kameny, pivní koupel, thajské masáže, lymfatická a podtlaková masáž  - nabídku 

procedur se průběžně doplňuje o zajímavé novinky 
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� luxusní dvojvana s perličkovou a světelnou terapií 

� zajištění odborné konzultace s lékařem při výběru vhodných procedur a 

pohybových aktiv 

 

4.1.5 Wellness víkend – kalkulace, kompletní nabídka 

Cena víkendového pobytu (prodlouženého) zahrnuje:  4x ubytování, 4x polopenzi  

a pozornost hotelu. V Centru vitality nabízí hotelu pro klienty tento program: 

� 1 x klasická masáž částečná 

� 1 x hydromasáž automatická 

� 1 x celotělový peeling  

� 1 x ifnrasauna 

� 1 x slatinový obklad 

� 1 x výživný a zvláčňující zábal rukou či nohou 

� plus bonus Centra vitality 1x oxygenoterapie (kyslíková kúra) 

 

Tab. 2: Ceník prodlouženého Wellness víkendu (ceny v Kč za osobu a pobyt) 

Typ pokoje  

zimní sezóna  mimosezóna  hlavní sezóna  

3. 1. - 12. 3. 2011  13. 3. - 21. 4. 2011 22. 4. - 18. 9. 2011 

13. 11. - 21. 12. 2011 19. 9. - 12. 11. 2011 22. 12. 2011 - 3. 1. 2012 

třílůžkový pokoj 4 950 5 300 5 700 

dvoulůžkový pokoj 5 450 5 850 6 250 

jednolůžkový pokoj 6 450 6 950 7 450 

dvoulůžkové apartmá 6 300 6 750 7 250 

přistýlka 3 850 4 100 4 400 

 

 

4.1.6 Nabídka pro firmy, instituce, organizace 

Wellness hotel Rezidence Ambra má vhodné podmínky pro organizaci vzdělávání, 

prezentace či porady, možnost pronájmů místností pro malé a středně velké akce a jejich 
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komplexní zajištění technikou a službami. Tuto nabídku pro firmy lze samozřejmě doplnit 

relaxací v Centru vitality. Je zde mnoho místností k vykonávání těchto porad či firemních 

akcí, jako například salonek s krbem a klimatizací, restaurace, salonek u restaurace nebo 

zrcadlový sál. Samozřejmě nechybí ani technické vybavení s promítací stěnou, 

dataprojektorem, TV, DVD, flipchart, laserové ukazovátko apod. [9], [11]  

 

4.1.7 SWOT analýza organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- cenová dostupnost 

- velká nabídka procedur 

- největší bazén s protiproudy a 

whirpoolem v Luhačovicích 

- lokalita v klidném prostředí 

- vstup i pro veřejnost 

- nedostatečná propagace 

- pouze 1 bezbariérový pokoj 

Příležitosti Rizika, hrozby 

- přehledné webové stránky 

- rozmanité víkendové pobyty 

- prezentační pobyty – „manažerské 

hýčkání“ 

- cenová konkurence  
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4.2 Wellness & spa hotel Augustiniánský dům 

Obr. č. 6: Hotel Augustiniánský dům 

Hotel Augustiniánský dům se 

nachází na konci lázeňského centra 

v luxusní vilové části, která je vzdálená 

jen 5 minut chůze od Lázeňského 

náměstí či kolonády. Augustiniánský 

dům byl postaven v letech 1902 – 

1904. Architekt vycházel z 

historizujícího vlivu anglických 

venkovských staveb, přičemž kladl důraz na lomový kámen, který je zde použit na fasádě 

až po úroveň kordonové římsy. Jde o kombinaci novorenesančního stylu s novogotickým 

stylem kaple. Dům sloužil jako ubytovací zařízení pro kněze a katolické rodiny. V letech 

1922 a 1926 zde Leoš Janáček napsal Lišku Bystroušku a slavnou Glagolskou mši, díla, 

která dosud ovlivňují světovou hudební tvorbu.  

V roce 2010 bylo toto ubytovací zařízení zrekonstruováno na exkluzivní 

čtyřhvězdičkový hotel pro širokou veřejnost. Hotel nabízí 26 většinou dvoulůžkových 

pokojů v moderním luxusním designu, včetně nadstandardního apartmá, restaurací 

s nabídkou zážitkové gastronomie. Je zde samozřejmě moderní wellness centrum, 

konferenční sál s 56 místy, salonek pro 10 osob, hlídané parkoviště a sportovní areál. Je to 

místo plné noblesy a elegance, které si zakládá na rodinné atmosféře a především na 

všestranné péči o hosty. Prolíná se zde novorenesanční exteriér s moderně zařízeným 

interiérem, přičemž velkou výhodou je také poloha, odkud mají hosté všechno téměř na 

dosah ruky a nebrání jim nic v poznání největších moravských lázní. 

Zkrátka řečeno - rodinná atmosféra, všestranná péče o hosty, tým profesionálů 

z oboru hoteliérství, gastronomie, wellness i kongresové produkce, to je Augustiniánský 

dům.[10], [12] 

 

4.2.1 Hotelové ubytování 

Augustiniánský dům nabízí různé typy pokojů, přičemž celková ubytovací kapacita 

je 53 lůžek. Jeden pokoj je zcela bezbariérový. Ke standardnímu vybavení patří LCD 
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televize se satelitním příjmem, minibar a internetové připojení. Tento hotel je také plně 

klimatizovaný. 

Jedním z typu pokojů, kde se může host ubytovat, je dvojlůžkový pokoj Classic. 

Pokojů kategorie Classic je celkem 10, z toho 4 jsou zajímavě řešeny prosklenou 

koupelnou. Velikost tohoto pokoje je od 19m2.  

Další kategorií pokojů je pokoj Junior Suite. V této kategori hotel disponuje třemi pokoji. 

Je to elegantně vybavený pokoj s dvojlůžkem, kde je vkusně řešená separátní část. 

Průměrná velikost je zde 30m2.  

Pokojů Superior nabízí tento hotel celkem 11. V porovnání například s kategorií Classic, je 

tento typ pokojů mnohem prostornější, koupelny jsou také větší a ve výbavě jsou i dvě 

pohodlná křesla. Velikost pokojů je od 26m2. 

Augustiniánský dům nabízí dva typy apartmánů. Jedním z nich je apartmá Leoše 

Janáčka. Toto luxusní apartmá nabízí jedinečnou atmosféru původních trámů s moderním 

designem. Velikost je 51 m2 a součástí vybavení je taky terasa s rozlohou 20m2.  

Poslední možností k ubytování hostů je apartmán Augustian. Je to luxusní dvojlůžkové 

apartmá, které se nachází v podkroví hotelu a je vybaven stylovou vanou pro dva. [10] 

 

Tab. 3: Zahajovací ceny ubytování za pokoj a den (uvedené ceny včetně DPH) 

Jednolůžkový pokoj Classic 2 550 Kč 

Dvoulůžkový pokoj Classic 3 650 Kč 

Dvoulůžkový pokoj Superior 4 250 Kč 

Junior Suite 4 750 Kč 

Dvoulůžkový apartmán "Augustian" 5 950 Kč 

Apartmá Leoše Janáčka 8 950 Kč 
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Cena ubytování zahrnuje: 

• Volný vstup do bazénu  a wellness centra (sauny, parní lázně, whirlpool, relaxační 

zóna, atd.) 

• Bezplatné parkování v areálu hotelu 

• Bohatá snídaně - formou rautových stolů 

• Lázeňský poplatek 

Jelikož je tento hotel v provozu teprve 15 měsíců jsou k dispozici statistiky 

návštěvnosti pouze za toto období. Z uvedených statistik vyplývá, že nejoblíbenější 

kategorií pokojů je kategorie Classic. Celých 45% návštěvníků využívá tohoto druhu 

ubytování. Po té následuje kategorie Superior, kde je oblíbenost 35%, Junior Suite tvoří 

10% návštěvnosti a na posledním místě je apartmán Leoše Janáčka a apartmán Augustin, 

který čítá pouhých 5%.  

Pro informaci, návštěvnost v období od března do dubna byla 50%, v sezonu, tedy od 

června do listopadu, byl hotel zaplněn z 65% a v prosinci byl hotel vytížen z 45%. [12] 

 

4.2.2 Stravování 

Součástí hotelu je Restaurant Symfonie. Při posezení v tomto restaurantu je výhled 

na okolní přírodu a především na Jurkovičovu alej. Pro gurmány jsou přichystány nedělní 

Gala večeře s 5-ti chodovým degustačním menu, které jsou součástí u dvoudenních pobytů, 

při zvýhodněných čtyřdenních wellness pobytech a u týdenních wellness pobytech. Pro 

všechny labužníky je zde připraven kromě nového jídelního lístku i kulinářský kalendář 

pro rok 2011, ve kterém je na každý měsíc připravena speciální tématická nabídka pokrmů. 

 

4.2.3 Wellness& spa centrum 

Centrum zahrnuje širokou nabídku vybraných masáží, zábalů, wellness procedur a 

rituálů, které poskytují ty nejlepší služby k dokonalé relaxaci a regenerace těla i mysli. 

Mezi základní nabídku wellness & spa patří různé druhy masáží, rituálů, procedur, zábalů. 

K nejoblíbenější patří relaxační masáž na 25minut, která se řadí ve své cenové kategorii 

k nejkvalitnější. Druhou nejoblíbenější a zároveň nejdražší masáží je augustiniánská masáž 

– mystická masáž, která uvolňuje tělo i mysl.  
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Novinkou v nabídce wellness centra je balíček tzv. Manažerské hýčkání, který 

efektivně pomáhá předejít syndromu „vyhoření“ a slouží k hloubkové relaxaci a nasbírání 

nových sil pro mladé i zkušenější manažery. Tento balíček zahrnuje následující procedury: 

� Hydromasážní vana Capry 

� Zábal ze 3 čajů / z bavlny 

� Augustiniánská masáž 

� Ošetření a masáž obličeje 

� Protistresová masáž hlavy 

� Rituál Tribal nebo Hanakasumi 

� Celotělová procedura    

 

Podrobnější přehled jednotlivých druhů procedur a masáží jsem zařadila do příloh. 

 

4.2.4 Wellness víkend – kalkulace, kompletní nabídka 

Cena víkendového pobytu, který je taktéž prodloužený jako u hotelu Ambra 

zahrnuje 4dny (3 noci). Kompletní nabídka wellness víkendu obsahuje: 

� welcome drink, sladký pozdrav z kuchyně při posezení v lobby baru 

� 3x ubytování v klimatizovaném pokoji s LCD TV, internetovým připojením, 

minibarem, trezorem, 3x bohatá vitální snídaně formou rautových stolů, 3x večeře 

o třech chodech s možností výběru 

� volný vstup do mokré zóny, volný vstup do wellness centra (solná parní lázeň, 

mentolová parní lázeň, bylinková sauna, finská sauna, relaxační místnost, whirpool, 

bazén, masážní sprchy, ochlazovací bazének, fontána) 

� zapůjčení hotelových županů 

� výběr procedur při rezervaci pobytu 

� doporučené wellness procedury – manažerské hýčkání 

� parkování v areálu hotelu 

� součástí pobytu je zapůjčení tenisových raket, kol a neomezené využití minigolfu  
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Tab. 4: Ceník prodlouženého wellness víkendu 

Cena pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji Classic 6 525,- Kč 

Cena pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji Superior 7 425,- Kč 

Cena pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji Junior Suite 8 175,- Kč 

Cena pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji Augustian 9 975,- Kč 

Cena pro jednu osobu ve dvoulůžkovém apartmá L. Janáčka 14 475,- Kč 

 

4.2.5 Nabídka pro firmy, instituce, organizace 

Hotel nabízí klimatizovaný konferenční sál a salonek. Technický i gastronomický 

servis poskytne klientům odborně vyškolený personál po dobu trvání celé akce. Tento sál 

má kapacitu 56 míst. Nabízí nejmodernější prezentační techniku, projektor, promítací 

plátno, flipchart, DVD a jiné. Samozřejmě manažerům či zaměstnancům je po celou dobu 

pobytu k dispozici wellness centrum, kde mohou využít novinku „manažerské hýčkání“. 

Augustiniánský dům taktéž připravuje teambuilding společně se specializovanou 

agenturou, která je vytvořena na konkrétní firmu či instituci. Slouží především k posílení 

vztahů a spolupráce mezi zaměstnanci. [10], [12] 

 

4.2.6 SWOT analýza organizace 

Silné stránky Slabé stránky 

- dominantní postavení v lázeňských 

hotelech v Luhačovicích 

- nadstandardní služby 

- silně profesionální přístup 

- luxusní prostředí 

- blahobyt zákazníka prioritou 

- široké spektrum procedur 

- dostupný i pro veřejnost 

- poloha 

- cenově nedostupný pro většinu  

- nepřehlednost webových stránek 

- pouze 1 bezbariérový pokoj 
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Příležitosti Rizika, hrozby 

- zážitková gastronomie 

- historické kořeny 

- odkazy umělců 

- kvalitní reklamní propagace 

- prezentační pobyty firem - 

„manažerské hýčkání“ 

- menší kapacita ubytování 
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5 MARKETING WELLNESS HOTELU 

 

V dnešním, silně konkurenčním prostředí považujeme marketingové nástroje za 

klíčové prostředky v boji o zákazníky. Většina firem si osvojila zásadní myšlenku 

v přístupu k zákazníkům, kterou pronesl nejvýznamnější český podnikatel všech dob, 

Tomáš Baťa, jehož výrok „Zákazník, náš pán!“ udal nový směr ve vnímání potřeb 

zákazníka. Díky expanzi  široké škály produktů a služeb se zákazníci stávají stále více 

náročnějšími a uspokojení jejich potřeb je proto obtížnější.  

Wellness hotely nejsou výjimkou, ba naopak. Moderní, uspěchaná a 

přetechnizovaná doba přispěla k rozvoji k tomuto druhu podnikání. Lidé hledají cestu 

k navrácení svých sil a k regeneraci duševní i fyzické schránky člověka. Wellness se tímto 

stal jednou z nejžádanějších služeb současné doby. Je to velmi lákavý a specifický obor 

podnikání, který přitahuje stále více subjektů. 

Díky nepřebernému množství nejrůznějších wellness zařízení není jednoduché 

získat si zájem zákazníků. Na potencionální zákazníky musí organizace působit od základu 

a ze všech stran. Jedině vniknutí do zákazníkova podvědomí je prvním úspěchem 

v konkurenčním boji. S nadsázkou můžeme marketing označit jako hnací motor života 

podniku.  

Společnosti mohou působit na zákazníky různorodými marketingovými nástroji. 

Nejdůležitější je identické a snadno zapamatovatelné logo, které si zákazník snadno a 

rychle osvojí. Dalším, velmi důležitým a v dnešní době nepostradatelným nástrojem je 

jednoznačně internet, díky kterému mohou společnosti působit na obrovskou škálu 

zákazníků. Tato forma propagace je relativně levná s porovnáním jakých úspěchů může 

společnost dosáhnout. V neposlední řadě, v případě wellness, je velmi důležitá inzerce 

v cestovních kancelářích a různých faktických materiálech městských informačních center. 
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5.1 Marketing v hotelu Rezidence Ambra 

5.1.1 Logo 

Při pohledu na logo wellness hotelu Ambra je 

zřejmé, že se jedná o čtyřhvězdičkový wellness hotel. 

Logo je lehce zapamatovatelné a identifikovatelné.  

         Obr. č.7: Logo hotelu Ambra 

5.1.2 Webové stránky 

Webové stránky www.hotel-ambra.cz shledávám za velmi vkusně a funkčně 

zpracované. Za velkou výhodu považuji přehlednost a jednoduchost v ovládání a 

vyhledávání. Grafické provedení umocňuje celkový dojem. 

 

5.1.3 Reprezentační podniková brožura 

Tak jako jsou vkusně zpracovány webové stránky, tak stejně kvalitně je provedena i 

reprezentační brožura hotelu. Poskytuje veškeré potřebné informace, které zákazník může 

považovat za důležité. Katalog obsahuje kompletní nabídku všech a procedur, druhů 

pobytů včetně cenových relací v hlavní i vedlejší sezónu. 

 

5.1.4 Inzerce v cestovních kancelářích a v informačních center 

Inzerce v těchto typech zařízení je velmi užitečným nástrojem propagace. 

Napomáhá k získání většího počtu zákazníků. Tyto centra mohou doporučit konkrétní 

subjekt dle zákaznických kritérií, či z hlediska dobrých referencí a oblíbenosti. Hotel 

Ambra plně využívá jejich služeb, aby se dostal do podvědomí zákazníka.  
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5.2 Marketing v hotelu Augustiniánský dům 

5.2.1 Logo 

Podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 

HOTELSTARS UNION rozdělujeme hotely do kategorií podle hvězdiček. Na hotelovém 

trhu se však objevila novinka v podobě slova SUPERIOR v označení hotelů. Superior 

představuje hotely, které nabídkou služeb vysoce předstihují standard předepsaný pro 

jejich třídu. A přesně toto označení Superior vlastní i wellness & spa hotel Augustiniánský 

dům. Z jeho loga je tedy zřejmé, že se jedná o čtyřhvězdičkový hotel s označením 

Superior, dále z loga vyčteme rok založení, tedy rok 1904. Podle mého názoru, logo je 

nezapamatovatelné, nejasné. Není zde ani uvedeno, že se jedná o wellness hotel. Celkový 

dojem z loga působní chaoticky a nepřehledně. [21]  

Obr.č.8: Logo hotelu Augustiniánský dům 

 

 

Obr. č. 9: Certifikát Hotelstars Union pro Augustiniánský dům 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Webové stránky 

Webové stránky www.augustian.cz jsou po grafické a estetické stránce zpracovány 

velmi vkusně. Ovšem po stránce funkční a technické tomu tak není. Je velmi složité a 

zdlouhavé vyhledat konkrétní potřebnou informaci. Návštěvník této stránky se musí pracně 

„doklikat“ například k tomu, aby zjistil, kolik bude stát wellness víkend pro dvě osoby.  
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5.2.3 Reprezentační podniková brožura 

Reprezentační brožura hotelu je zpracována velmi dobře. Zákazník zde najde 

všechny potřebné informace k jeho pobytu. Druhy pobytů, délky jednotlivých pobytů, 

jejich cenové relace, nabídka veškerých procedur včetně uvedení jejich cen, to vše 

obsahuje tento katalog hotelu. 

 

5.2.4 Inzerce v cestovních kancelářích a informačních center 

Hotel Augustiniánský dům taktéž využívá tento nástroj propagace. V obou 

informačních centrech v Luhačovicích jsou jejich letáky či katalogy. V cestovní kanceláři 

najdeme jejich reklamní tiskoviny.  

 

5.2.5 Reklama v médiích, billboard 

Reklamní poutač jako je billboard patří do nástrojů propagace hotelu Augustinián. 

Je umístěn cca 5km za městem Luhačovice. Reklamu v médiích, jako je například televize, 

nebo rádio, hotel Augustinián také využívá. Má několik reklamních spotů ve Zlínském 

rádiu, v televizním vysílání má reklamu jedenkrát za měsíc.  
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6 ZÁVĚREČNÁ KOMPARECE 

Tab.č. 5: Závěrečná komparace wellness hotelů Rezidence Ambra a Augustiniánský dům 

 Wellness hotel Rezidence AMBRA 

Luhačovice 

Wellness & spa hotel Augustiniánský Dům. 

 

Počet hvězdiček **** ****superior 

Ubytovací kapacita 118 základních lůžek s možností přistýlky ve 

49 jednolůžkových, dvoulůžkových i 

třílůžkových pokojích a v 10 apartmánech 

53 lůžek 

Stravování Restaurace s kapacitou 100 míst s letní 

terasou, lobby barem. Hosté můžou využít při 

svém pobytu plnou penzi nebo polopenzi. 

Restaurant Symfonie s zážitkovou 

gastronomií. Hotel organizuje slavnostní 

nedělní Gala večeře s 5-ti chodovým 

degustačním menu. Restaurace nabízí 

kulinářský kalendář, přičemž na každý měsíc 

je sestavena speciální tématická nabídka 

pokrmů. 

Druhy procedur Hotel nabízí širokou škálu procedur, koupele, 

masáže, zábaly, oxygenoterapie, aromaterapie, 

infra-sauna, vana s magnetickým polem, 

Wellness&spa centrum nabízí různé druhy 

masáží, rituálů, procedur, zábalů, jako 

například relaxační masáž, protistresová 



 40 

 

světelnou terapií a muzikoterapií, lávové 

kameny, pivní koupel, thajské masáže, 

lymfatická a podtlaková masáž, čokoládová 

masáž, medová masáž, pivní koupele a mnoho 

dalších. 

masáž, speciální Augustiniánská masáž, 

ošetření a masáž obličeje, zábal ze 3 čajů – 

z bavlny, rituál Tribal, Hanakusami nebo 

celotělovou proceduru. Podrobnější výčet 

v příloze. 

Počet míst k parkování 55 parkovacích míst +10 míst v podzemní 

garáži 

Hlídané parkoviště, ovšem přesný počet míst 

neuvádějí, dle mého odhadu má hotel kapacitu 

přibližně 30 parkovacích míst. 

Bezbariérový přístup 1 pokoj 1 pokoj 

Kuřácký/nekuřácký hotel Nekuřáck, kouření je zde povolené pouze ve 

vyhrazených prostorech. 

Nekuřácký hotel, kouření je zde vyhrazeno 

pouze v jedné místnosti. 

Rezervace pře internet ano ano 

Nabídka pro firmy – lobby bar Hotel zajišťuje firemní akce komplexní 

technikou a službami pro malé a středně velké 

akce. Prostory vyhrazené pro tyto účely jsou 

například salonek s krbem a klimatizací nebo 

zrcadlový sál. K dispozici je technické 

vybavení s promítací stěnou, dataprojektorem, 

TV, DVD, flipchartem nebo laserové 

Možnost využití klimatizovaného 

konferenčního sálu a salonku s kapacitou 56 

míst. Technický i gastronomický servis 

poskytuje klientům odborně vyškolený 

personál. Hotel nabízí nejmodernější techniku, 

projektor, promítací plátno, flipchart, DVD. 

Augustiniánský dům připravuje i teambuilding 
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ukazovátko. se specializovanou agenturou, který slouží 

především k posílení vztahů a spolupráce mezi 

zaměstnanci. 

Cenová relace Hotel Ambra je cenově dostupnější. Ceny 

procedur či pobytů jsou relativně přijatelné, 

hotel je tedy přístupnější pro většinu aktivního 

obyvatelstva. Dalo by se zde použít moto: 

„Kvalita za rozumnou cenu“. I když jsou tedy 

ceny příjemné, kvalita za požadované služby 

se nemění a zákazník si může dopřát tento 

luxus aniž by jeho peněženka utrpěla 

závažnější ztráty. 

Hotel Augustiniánský dům je cenově 

náročnější. Už při zhotovování kalkulace na 

wellness víkend je to zřejmé. Zákazník je zde 

hýčkaný jakmile vstoupí do hlavních dveří, je 

mu umožněno nejvyšší kvality jak ve wellness 

službách, tak i v komfortu či stravování. Za 

tento luxus si ovšem připlatí ne malou 

částkou.  

 

 

 

 

 

 



 42 

 

7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Pro dotazníkové šetření jsem měla k dispozici celkem 200 kusů dotazníků. 

Dotazníky jsem rozmístila na různých místech v Luhačovicích a respondenti mohli 

odpovídat i na internetu. Vrátilo se mi celkem 163 zodpovězených dotazníků.  V dotazníku 

jsem se zaměřila na otázky o Luhačovicích, návštěvnosti Luhačovic, dále jsem se tázala na 

bydliště respondentů nebo například na důvod jejich příjezdu. Zařadila jsem zde i otázky 

týkající se wellness hotelů Rezidence Ambra a Augustiniánský dům. Dotazník tedy slouží 

jako jakýsi „průřez“ informovanosti o lázeňském městě Luhačovice. Tímto šetřením jsem 

chtěla také zjistit, na kolik se dostaly zmiňované wellness hotely do podvědomí 

návštěvníků tohoto města. 

 

1. Pohlaví:  

 a) muž b) žena 

2. Věk:  

 a) 15 – 24 let b) 25 – 40 let c) 41 let a více 

3. Odkud jste do Luhačovic přijeli? 

 a) zlínský kraj b) olomoucký kraj c) středočeský kraj 

 d) jihomoravský kraj e) jiný kraj 

4. Jaký je Váš důvod návštěvy Luhačovic? 

 a) rekreační b) zotavovací, ozdravný c)poznávací 

5. Délka pobytu: 

 a) 2 dny b) 5 dnů  c) 7 dnů 

 d) 10 dnů e) 10 dnů a víc 

6. Cíl návštěvy Rezidence Ambra x Augustiniánský dům 

 a) Ambra b) Augustiniánský dům c) jiný cíl 

7. Maximální částka, kterou jste ochotni investovat do pobytu v Luhačovicích? 

 a) do 10.000,- Kč b) 10.000 – 15.000,- Kč c) 15.000-20.000,- Kč 

 d) 20.000,- Kč a více 
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8. Kolikrát jste navštívili město Luhačovice? 

 a) poprvé b) jezdím zde několikrát ročně 

 c) vracím se zde každý rok ( 1 návštěva za rok již po několikáté) 

9. S kým jezdíte na pobyt do Luhačovic? 

 a) individuálně b) s přítelem/přítelkyní; manželem/manželkou 

 c) s cestovní agenturou či zájezdem  d) s rodinou e) s kamarádkou 

10. Ohodnoťte, jak jste byli spokojeni se službami: 

 a) nedostačující b) dostačující c) dobrá 

 d) velmi dobrá e) výborná 

11. Podle čeho jste si vybírali cílový hotel? 

 a) osobní doporučení b) internet c) rádio  

 d) veřejná reklama e) cestovní kancelář  

 

1. otázka 

Graf č.1: Otázka č.1 z dotazníkového šetření 

 

Z tohoto grafu jasně vyplývá, že odpočinek, ozdravnou kúru či jen poznávací výlet 

v Luhačovicích si dopřává víc žen než mužů. První číslo udává počet žen a mužů v počtu 

osob, druhé číslo udává, kolik to znamená procentuálně.  

 

Pohlaví respondentů

66; 40%

97; 60%

a) muž

b) žena
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2. otázka 

Graf č.2: Otázka č.2 z dotazníkového šetření 

Věk respondentů

26; 16%

87; 53%

50; 31%

a) 15 - 24

b) 25 - 40

c) 41a více

 

První hodnota opět udává samotné číslo počtu respondentů, druhé číslo znamená, kolik to 

činí procent. Je zřejmé, že v největším zastoupení je tu kategorie ve věku 25-ti až 40-ti let. 

Jsou to mladí lidé, u kterých důvodem návštěvy nejsou lázeňské ozdravné kúry, ale spíše 

odpočinek a relaxace. 

 

3. otázka 

Graf č.3: Otázka č.3 z dotazníkového šetření 

Kraj

48; 29%

31; 19%
19; 12%

23; 14%

42; 26%

a) zlínský kraj

b) olomoucký kraj

c) středočeský kraj

d) jihomoravský kraj

e) jiný kraj

 

Ve třetím otázce jsem se zaměřila na bydliště respondentů. Výsledky prokazují, že 

návštěvníci Luhačovic jsou z celé České republiky. Do dotazníku jsem k odpovědi „ e) jiný 
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kraj“ nechala volné místo na vyplnění příslušného kraje a při vyhodnocování dotazníků 

jsem vybrala čtyři s největším zastoupením respondentů. Zbylých 42 odpovídajících, což je 

26%, pochází ze všech koutů České republiky, byla to ovšem zanedbatelná čísla, tudíž je 

neuvádím ve výsledcích mého dotazníku. 

 

4. otázka 

Graf č.4: Otázka č.4 z dotazníkového šetření 

Důvod návštěvy

95; 59%35; 21%

33; 20%

a) rekreační

b) zotavovací, ozdravný

c) poznávací

 

Čtvrtá otázka prokazuje fakt, který uvádím v teoretické části, a to, že pobyt v lázeňském 

městě neznamená nutně pobyt kvůli zdravotním potížím nebo rekonvalescenci. V dnešní 

době při „explozi“ wellness, beauty či spa hotelů si návštěvníci Luhačovic dopřávají pobyt 

spíše odpočinkového rázu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

5. otázka 

Graf č.5: Otázka č.5 z dotazníkového šetření 

Délka pobytu

31; 19%

62; 38%
36; 22%

19; 12%
15; 9%

a) 2 dny

b) 5 dnů

c) 7 dnů

d) 10 dnů

e) 10 a více

 

Výsledky z této otázky potvrzují další fakt, že doba, kdy lidé jezdili do lázní na více jak 

týdenní pobyty – většinou 14-denní, je už dávno pryč. Doba je uspěchaná, tudíž 

návštěvníci preferují před dlouhodobým pobytem pobyt kratší. Téměř 40% volí 5-ti denní 

výjezd, oblíbený je i pouze dvoudenní. 

 

6. otázka 

Graf č.6: Otázka č.6 z dotazníkového šetření 

Ambra x Augustiniánský dům

41; 25%

27; 17%
95; 58%

a) Ambra

b) Augustiniánský dům

c) jiný

 

V této otázce jsem chtěla zjistit, do jaké míry se tyto dva hotely, které jsem si vybrala 

k důkladnější analýze, dostaly do podvědomí návštěvníků města Luhačovice. Je zřejmé, že 
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hotel Augustiniánský dům po jednom roce působení na trhu nemá příliš přesvědčivé 

výsledky, ale díky své úrovni, nabízeným službám a luxusu bude popularita tohoto hotelu 

určitě rok od roku stoupat. Hotel Ambra si získal čtvrtinu návštěvníků a téměř 60% 

odpovídajících měli zcela jiný cíl. 

 

7. otázka 

Graf č.7: Otázka č.7 z dotazníkového šetření 

Investovaná částka

25; 15%

66; 41%

48; 29%

24; 15%
a) do 10.000,- kč

b) 10.000 - 15.000,- Kč

c) 15.000 - 20.000,- Kč

d) 20.000,- Kč a více

 

Z výsledků vyplývá, že respondenti volí „zlatý střed“ co se týče jejich investovaných 

financí do pobytu. Samozřejmě, že tato částka se odvíjí od délky pobytu, či individuální 

náročnosti konkrétních osob. 
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8. otázka 

Graf č.8: Otázka č.8 z dotazníkového šetření 

Počet návštěv

32; 20%

53; 33%

78; 47%

a) poprvé

b) jezdím zde několikrát ročně

c) vracím se zde každý rok

 

Návštěvníci mají zjevně Luhačovice velmi oblíbené. Téměř půlka z odpovídajících jezdí 

pravidelně jednou za rok do tohoto lázeňského města. Dokonce velký počet respondentů se 

vrací i několikrát za rok navštívit atraktivity města Luhačovice. 

 

9. otázka 

Graf č.9: Otázka č.9 z dotazníkového šetření 

S kým do Luhačovic?

2; 1%

73; 45%

12; 7%
27; 17%

49; 30%

a) individuálně

b) přítel/kyně; manžel/ka

c) agentura, zájezd

d) s rodinou

e) s kamarádem/kou

 

Z deváté otázky vyplývá, že návštěvníci raději volí svoji vlastní alternativu dopravu, či 

organizování pobytu, než absolvovat tento pobyt přes agenturu nebo s určitým zájezdem. 

Nejraději zde návštěvníci tráví čas se svým partnerem, nebo kamarádkou.  
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10. otázka 

Graf č.10: Otázka č.10 z dotazníkového šetření 

Spokojenost

0; 0% 11; 7%

36; 22%

64; 39%

52; 32%

a) nedostačující

b) dostačující

c) dobrá

d) velmi dobrá

e) výborná

 

Tato otázka souží k vyhodnocení celkové spokojenosti respondentů. V dotazníku měli 

v případě nespokojenosti uvést důvod, proč tomu tak je. Ve většině případech jsem se 

dočetla kladných názorů, pouze jeden z odpovídajících, který ohodnotil svůj pobyt jako 

nedostačující, uvedl důvod špatnou stravu a nevyhovující ubytování. Ovšem s celkového 

hlediska jsou klienti vždy spokojeni a rádi se vracejí do největších moravských lázní. 

 

11. otázka 

Graf č.11: Otázka č.11 z dotazníkového šetření 

Propagace hotelů

16; 10%

97; 60%

4; 2%

25; 15%

21; 13%

osobní doporučení

internet

rádio

veřejná reklama

cestovní kancelář
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Poslední otázku jsem zařadila do dotazníkového šetření proto, abych zjistila, který 

propagační nástroj je „nejmocnější“ nebo nejpoužívanější. Z grafu jasně vyplývá, že 

internet je opravdu velmi silným propagačním prvkem, který by v dnešní době měla mít 

každá firma, organizace či společnost. Na potencionální zákazníky taktéž působí veřejná 

reklama, jako například billboardy nebo reklama v cestovních kancelářích. 
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Závěr 

 Lázeňské i nelázeňské wellness služby a pobyty se těší vzrůstající oblibě a jsou 

významnou podnikatelskou aktivitou. Proto jsem si vybrala toto téma k mé bakalářské 

práci, přičemž jsem se zaměřila na významné lázně České republiky, na lázně Luhačovice, 

a zkoumala jsem zde aktuální situaci.  

Hlavním cílem práce byla analýza lázeňského wellnessu v Luhačovicích a podrobná 

analýza wellness hotelů Rezidence Ambra a Augustiniánský dům. Dále jsem zkoumala 

vlastnickou strukturu města Luhačovice. Podnikatelských subjektů je v lázních Luhačovice 

několik, jsou to například Lázně Luhačovice, a.s., Royal Spa, a.s., Lázeňské domy Niva I. 

a Niva II., s.r.o. Podnikatelů v ubytovacích službách v Luhačovicích je několik desítek a 

část z nich umožňuje wellness programy. Významnou profilaci na wellness programy 

v Luhačovicích mají již zmiňované wellness hotely Rezidence Ambra a Augustiniánský 

dům. Oba tyto hotely byly podrobeny důkladnému zkoumání. Na základě SWOT analýz u 

jednotlivých hotelů, či hodnocení nabízených služeb, jejich cenové dostupnosti, a 

marketingového zázemí jsem prováděla komparaci těchto hotelů, kde jsem využila i 

výsledků z dotazníkového šetření. Klíčovým faktorem v porovnání byla cenová relace. 

Hotel Rezidence Ambra poskytuje kvalitní služby ve svém oboru za poměrně 

přijatelnou cenu. Oblíbenost tohoto hotelu dokazuje i zjištění z dotazníkového šetření, kde 

celých 25% z dotazovaných respondentů navštěvuje Luhačovice právě kvůli návštěvě 

tohoto hotelu. Velkou výhodou u tohoto hotelu také shledávám větší ubytovací kapacitu 

pro hosty, nebo například lépe zpracované webové stránky. Jak vyplývá z dotazníkového 

šetření, internet je nejčastěji používaným propagačním nástrojem. Vkusně, přehledně a 

lehce ovladatelné webové stránky by mělo být součástí každé dobře fungující firmy či 

organizace. 

Wellness hotel Augustiniánský dům byl druhým zkoumaným subjektem. Byla mi 

umožněna kompletní prohlídka celého komplexu, osobní konzultace s ředitelem hotelu a 

vždy mi odborně vyškolený personál vyšel vstříc. Jejich vstřícnost a ochotu bych chtěla 

vyzdvihnout, protože díky jejich přístupu se klient cítí opravdu jako doma a doslova 

hýčkaný. Ovšem v porovnání s wellness hotelem Ambra, je hotel Augustiniánský Dům 

v jiné cenové kategorii, čímž si vytýčil jasný klíčový segment svých zákazníků. I když je 

tento hotel na trhu přibližně 15 měsíců, je zřejmé, že se pohybuje vy vyšší cenové relaci. 
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Podle mého názoru je určen pro opravdu náročné klienty, kteří jsou ochotni za luxus, 

regeneraci a hýčkání obětovat jakoukoliv částku. 

Po celkovém zjištění, zkoumání, a porovnávání těchto dvou hotelů jsem došla 

k závěru, že provést komparaci je velmi obtížné. I když jsou oba hotely označeny od 

organizace Hotelstars Union jako čtyřhvězdičkové, hotel Augustiniánský dům má velmi 

podstatný a zásadní rozdíl. Tento rozdíl spočívá ve slově Superior. Augustiniánský dům, 

který nese označení superior, vysoce předstihuje standard, který je předepsán pro třídu 

čtyřhvězdičkových hotelů. Porovnávat tedy tyto dva hotely je záležitostí subjektivního 

názoru a záleží na individuálním rozhodnutí klientů. 
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