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Úvod 

Již od starověku lidé cestovali, především kvůli obchodu, studiu, diplomacii, 

náboženství nebo na vojenská tažení. Spolu s cestováním museli řešit základní otázku, 

jestli najdou během cesty ubytování a stravu. První písemná zmínka o ubytovacím zařízení 

je z roku 1800 př. n. l. Avšak hotel, jako samostatné zařízení pro ubytování  

se objevuje až na přelomu 18. a 19. století, kdy byla impulsem rozvíjející se železniční 

doprava. V České republice sloužily hotely převážně zahraničnímu cestovnímu ruchu, ale 

po roce 1989 s rozvojem obchodu, železnice, lázeňství a s celkovým hospodářským 

rozmachem, došlo k modernizaci a ke zkvalitnění služeb, které byly nabízeny i tuzemským 

zákazníkům. Od roku 1994 se hotely mění na hotelové řetězce a komplexy, které poskytují 

svým zákazníkům všemožný luxus a v dnešní době i mimořádné zážitky.  

Jedním z těchto hotelů je i AIR HOTEL. Ten chce navázat na dlouholetou tradici 

letecké výroby, na současné letectví a budoucí letecké atrakce ve městě Kunovice  

a vytvořit hotel inspirovaný tematikou letectví a parašutismu. AIR HOTEL chce docílit 

toho, aby se hosté i po prohlídce leteckých atrakcí v Kunovicích neustále cítili spojení 

s letectvím. Svým potencionálním zákazníkům chce poskytnout nejen kvalitní služby, ale i 

mimořádný zážitek a pro někoho, kdo ještě nikdy nelétal, navození atmosféry částečného 

splnění snu o létání.  

Společnost však bude úspěšná jen tehdy, pokud pozná nejen své konkurenty, ale 

hlavně potřeby zákazníků a bude mít navrženu takovou koncepci marketingové strategie, 

která odpovídá potřebám trhu a umožní předvídat budoucí trendy. Strategie totiž určují 

základní směry a metody, které vedou k naplnění stanovených cílů 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout koncept marketingové strategie AIR 

HOTELU a stanovit účinný marketingový mix, který by přispěl ke zvýšení povědomí 

a následně k návštěvnosti nejen tohoto hotelu, ale i města Kunovice. Návrhy budou 

získány pomoci kvantitativního a kvalitativního marketingového výzkumu, 

konkrétně internetového dotazování a focus group. Diplomová práce vyústí 

v konkrétní návrhy, které budou aplikovány na jednotlivé nástroje marketingového 

mixu. 
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1 Charakteristika ubytovacího zařízení 

Cílem této kapitoly je vymezit území, ve kterém bude hotel působit. Jedná se  

o Zlínský kraj, region Slovácko a město Kunovice. Dalším cílem kapitoly je 

charakterizovat tradici a současnost letectví a parašutismu v Kunovicích, neboť hotel bude 

inspirovaný touto tematikou. Společnost AIR HOTEL, s.r.o., která bude provádět výstavbu 

AIR HOTELU, si vzala za cíl vystavět ubytovací zařízení, které by zaujalo nejenom 

netradičním řešením interiéru, ale i marketingovou strategií zaměřenou na tématiku 

letectví.  

1.1 Charakteristika území  

AIR HOTEL bude umístěn ve městě Kunovice, které spadá do okresu Uherské 

Hradiště, jednoho ze čtyř turistických oblastí Zlínského kraje. Zlínský kraj se nachází ve 

východní až jihovýchodní části České republiky, jak je patrné z Obr 1. 1. Území je 

vymezeno okresy Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. Zlínský kraj je pro potřeby 

marketingové propagace a regionální koordinace nazýván turistickou oblastí Východní 

Morava. [41] 

Obr. 1.1 Zlínský kraj 

 

Zdroj: [41] 

Město Kunovice 

Město Kunovice, ve kterém bude AIR HOTEL vybudován, se nachází 

v jihozápadní části Zlínského Kraje, v okrese Uherské Hradiště viz Obr. 1. 2. Město leží na 

řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Kunovice jsou členem mikroregionu 

Dolní Poolšaví, který sdružuje obce na dolním toku řeky Olšavy. Tato oblast představuje 

významný jak silniční, tak i železniční, uzel. Ve městě se nachází i letiště, umožňující 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Vset%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
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mezinárodní přepravu osob. Letecká přeprava má díky zvyšujícím se požadavkům  

na rychlou přepravu vysoký potenciál rozvoje, nejen pro oblast cestovního ruchu města,  

ale i celého regionu. [31]  

Obr. 1.2 Kunovice 

 

Zdroj: [31] 

Nejvýznamnější kulturní památkou Kunovic je Panský dvůr. Dnešní komplex 

pozdně renesančních budov představuje staleté tradice Kunovic. Dne 15. 9. 1994 byl tento 

zdevastovaný objekt prohlášen za kulturní historickou památku. V letech 2008 – 2011 díky 

finanční podpoře z fondů Evropské unie proběhla rozsáhlá přestavba hlavní části nemovité 

kulturní památky na podnikatelský inkubátor. Významný objekt ve městě je kostel  

sv. Petra a Pavla, který je jeho přirozenou dominantou. Ve městě je k dispozici venkovní 

koupaliště s desetimetrovým skokanským můstkem a sportovním zázemím. Návštěvníci 

města mají možnost využít fotbalové, softbalové a petanquové hřiště nebo tenisové kurty. 

Vedení města nabízí tradiční folklórní akce, jakými jsou např. fašanková obchůzka 

s pochováváním basy, stavění a kácení máje, šlahačka, svatováclavské hody s právem, 

škola lidového tance, Mezinárodní folklórní festival Kunovské léto a Jízda králů, která byla 

v roce 2011 zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva 

UNESCO. [31] 

V 70. letech 20. století bylo ve městě založeno Letecké muzeum. Stálá expozice 

muzea nabízí návštěvníkům 22 vojenských, dopravních a sportovních letounů. Více než 

polovina těchto letounů byla vyrobena právě v Kunovicích. Blízký Slovácký aeroklub 

Kunovice nabízí návštěvníkům muzea zážitky v podobě speciální školy létání  

a parašutismu, pozorovací a balónové lety nebo tandemové seskoky. [31] 
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1.2 Letectví v Kunovicích 

Letectví bývalo v Kunovicích tradiční průmyslové odvětví a v povědomí široké 

veřejnosti je dodnes s městem historicky spjato. Ve městě je s letectvím spojena především 

letecká výroba, kterou zajišťují společnosti Aircraft Industries a. s., Evektor s.r.o., 5M,  

s. r. o, Aerotechnik, s.r.o. a Ramet s.r.o. Ve městě Kunovice se nachází Střední škola 

letecká, s. r.o. a sportovní letectví, které zastupuje Slovácký aeroklub Kunovice. Letectví 

proslavilo město Kunovice i za hranice České republiky. V budoucnosti chce Letecké 

muzeum ve spolupráci s městem Kunovice, Slováckým muzeem a Slováckým Aeroklubem 

vybudovat Air Park, který by nabízel sportovně-rekreační aktivity a služby, včetně 

leteckých stimulátorů, trampolín, lanových drah, nafukovadel, skákadel a výcvikových 

zařízení parašutistů, které jsou pro návštěvníky Leteckého muzea stále atraktivní a žádané. 

Společnost AIR HOTEL, s.r.o. chce proto nabídnout návštěvníkům Air Parku kvalitní 

ubytování, kde by se hosté i po prohlídce neustále cítili spjati s letectvím. [31] 

Parašutismus 

S letectvím v Kunovicích se pojí i parašutismus. Jehož počátky se datují do období 

druhé světové války, kdy se řada občanů Kunovic stala příslušníky Československé 

armády ve Velké Británii. Rekrutovali se jako letci či parašutisté. Nejdůležitější z nich  

je osoba Jana Hrubého. Jehož osobě by měl být AIR HOTEL věnován. [31] 

1.3 Ubytovací služby v Kunovicích 

Společnost AQE, která vytvořila strategický plán rozvoje města Kunovice  

na období 2008 - 2016, zjistila, že ubytovací služby ve městě Kunovice jsou nedostatečné. 

V současné době ve městě nepůsobí žádné hotelové zařízení s vyšším standardem. 

Návštěvníci jsou nuceni využít nabídku ubytování v  Uherském Hradišti. Obsazenost 

hromadných ubytovacích zařízení se během roku pohybuje v rozsahu 50 – 90 %. Tato 

zařízení jsou plně využita v době větších kulturních akcí ve městě, kdy dochází k převýšení 

poptávky po ubytování. Z celkového hodnocení jsou ubytovací kapacity města 

nevyhovující. [31] 

Strategický rozvoj města Kunovice plánuje vybudování hotelu, který by zkvalitnil 

ubytovací služby ve městě. Proto se společnost AIR HOTEL, s.r.o., rozhodla vybudovat 

hotel, který nejenom že sníží převis poptávky po ubytovacích službách, ale i zajistí 

zatraktivnění města Kunovice.  
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1.4 Koncept AIR HOTELU 

AIR HOTEL bude hotel inspirovaný tematikou letectví a parašutismu, převážně 

díky dlouholeté tradici letecké výroby v Kunovicích a významné osobě ppl. Jana Hrubého. 

Hotel bude sloužit především pro zájemce o tzv. air - turistiku. Air – turistika nabízí  

pro potencionální zákazníky kurz pilotování letadel typu ultralight, seskoky padákem, 

pilotní kurzy a výcviky. Klienti air – turistiky v Kunovicích mohou využít mezinárodní 

letiště a turistické aktivity spojené s letectvím.   

Hotel bude využíván především při tradičních akcích v regionu jako např. Jízda 

králů v Kunovicích a festival Kunovské léto, Letní filmová škola a Slovácké vinobraní 

v Uherském Hradišti. Navíc vybudování hotelu přispěje k větší příhraniční spolupráci  

SR – ČR, neboť město Kunovice leží na moravsko – slovenském pomezí a většina 

zahraničních turistů přijíždějících do Kunovic jsou právě návštěvníci ze Slovenské 

republiky.  

1.5 Společnost AIR HOTEL, s.r.o. 

Provozovatelem hotelu bude společnost AIR HOTEL, s.r.o. se sídlem náměstí 

Svobody 843 v Kunovicích, která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. dubna 2000. 

Pro vybudování AIR HOTELU byla podána žádost o dotaci z Evropského fondu  

pro regionální rozvoj.  

Předmětem podnikání 

 V současné době je předmětem podnikání specializovaný maloobchod, který bude 

doplněn o hostinské, ubytovací a směnárenské služby, pořádání kulturních produkcí, zábav 

a provozování zařízení sloužících zábavě. 

Vize společnosti 

AIR HOTEL bude nabízet kvalitní služby, které uspokojí poptávku po ubytovacích 

službách ve městě Kunovice. Díky své ojedinělé image chce management hotelu zvýšit 

zájem o letectví a parašutismus, následně dosáhnout zkvalitnění služeb a zatraktivnění 

nejenom města Kunovice, ale i celého regionu Slovácko. 
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Poslání společnosti 

Posláním společnosti AIR HOTEL, s.r.o., je vytvořit hotel, který nejenom,  

že uspokojí poptávku po ubytovacích službách ve městě Kunovice, ale i nabídne svým 

zákazníkům kvalitní služby, umocněné nevšední letecký zážitek za odpovídající cenu. 

Posláním je i podporovat dobré vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, 

vedením a obyvateli města Kunovice. 

Cíl společnosti 

Cílem je uspokojit nedostatek kvalitních ubytovacích zařízení ve městě Kunovice. 

Také zkvalitnění infrastruktury kulturně - poznávací formy cestovního ruchu, která byla 

jednou z podmínek pro zapsání Jízdy králů v Kunovicích do nehmotného kulturního 

dědictví UNESCO.  

Specifickým cílem je vytvoření architektonické zajímavosti a nového tématu pro 

pobyt ve městě Kunovice. A tím přispět k zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zvýšení 

návštěvnosti Zlínského kraje. 

Umístění AIR HOTELU 

Hotel bude umístěn v samém centru města Kunovice. Hotel se bude nacházet  

u státní komunikace I/55, která je tepnou spojující severní část ČR s jižní částí viz Obr 1. 3.  

Obr. 1.3 Ulice Pekařská         

 

Zdroj: [37] 
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2 Teoretická východiska marketingové strategie 

Cílem kapitoly je především určit teoretická východiska marketingové strategie 

hotelových služeb. Cílem je i vymezit postup při tvorbě strategické marketingové koncepce 

a následně charakterizovat prvky marketingového mixu hotelových služeb.  

2.1 Definování ubytovacího zařízení 

Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, ubytovací  

a stravovací služby, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, 

informační systémy a další služby s cestovním ruchem spojené. Cestovní ruch přispívá 

ke zvýšení životní úrovně v dané zemi a poskytuje jak ekonomické tak i sociální zlepšení 

subjektům, které cestovního ruchu využijí. [10] 

Nejvíce využívaným ubytovacím zařízením je v dnešní době hotel. Hotel  

je veřejným ubytovacím zařízením, které poskytuje za finanční prostředky přechodné 

ubytování a služby. Úkolem hotelu je uspokojovat potřeby a požadavky hostů  

a zaměstnanců při dosahování zisku. [12] 

2.1.1 Charakteristika hotelových služeb 

Služba je činnost, která je nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. K rozlišení 

služeb od zboží se využívají vlastnosti služeb. Mezi nejdůležitější charakteristiky služeb 

patří nehmotnost, proměnlivost, neoddělitelnost a pomíjivost. [22] 

Hotelové služby 

Funkcí služeb v hotelu je umožnit ubytování hosta mimo místo jeho obvyklého 

pobytu včetně uspokojení jeho dalších potřeb, které s přenocováním souvisí. Rozsah služeb 

je dán kapacitou materiálně technické základny. Host je v hotelu spokojen tehdy, pokud 

jsou nabízené služby kvalitně poskytovány. Nejlepším způsob, jak se hotel může odlišit  

od konkurence je poskytnout hostovi kvalitní služby vyšších standardů než má konkurence. 

V dnešní době je několik druhů hotelů, které se od sebe liší kvalitou a množstvím 

poskytovaných služeb, toto rozdělení se nazývá klasifikace hotelu. [10, 12] 

Klasifikace hotelu 

Klasifikace hotelu slouží, jako pomůcka pro zařazování hotelu do příslušných tříd 

podle předem stanovených požadavků. Svaz Asociace hotelů a restaurací České republiky 
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a UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách  

za podpory Ministerstva pro místní rozvoje ČR a CzechTourism sestavil oficiální 

jednotnou klasifikaci hotelů České republiky pro období 2010-2012. Klasifikace hotelu je 

* Tourist, ** Economy, *** Standard, **** First Class, ***** Luxury. [23, 15] 

2.2 Marketing služeb 

Marketing služeb slouží k monitorování trhu, zjišťování potřeb zákazníků  

a k jejich následnému uspokojování. Společnost by si měla stanovit při tomto uspokojování 

určité meze. [22] 

Marketing hotelových služeb 

Marketing hotelových služeb je neustálý proces zkoumání trendů, potřeb hostů, 

nabídek konkurence a jejich politiku, vytváření a přizpůsobování nabídky pro cílové 

segmenty a její uplatnění na trhu. Výsledky procesu jsou použitelné nejenom pro sestavení 

marketingového mixu, ale i pro strategická rozhodnutí a řídící proces v hotelu. Úkolem 

managementu hotelu je vybrat správný řídící proces, který hotelu zajistí nejenom zisk, ale 

i to, že se hosté budou do hotelu vracet. [20, 12] 

2.3 Marketingové strategie hotelu 

Marketingová strategie určuje základní směr, který vede ke splnění cílů. Určuje 

prostředky a metody, které pomohou k dosažení stanovených cílů. Marketingová strategie 

se promítá do jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Měla by realisticky zohledňovat 

vnitřní schopnosti podniku a respektovat podmínky v konkurenčním prostředí. [10, 13] 

Marketingová strategie je výsledkem komplexní analýzy vnějšího prostředí, 

analýzy konkurence, analýzy návštěvníků, ale i analýzy vlastních slabých a silných 

stránek. Marketingové strategie se většinou dělí do dvou skupin. Marketingová strategie 

zaměřená na trh a marketingová strategie zaměřená na konkurenci. Nejznámějším 

příkladem marketingové strategie zaměřené na trh je Ansoffova strategie růstu podniku 

vyjadřující vztah mezi výrobkem a trhem viz Tab. 2. 1.[22] 

2.3.1 Ansoffova strategie 

Ansoffovu strategii využívají společnosti, které nemohou stanovit marketingové 

cíle, neboť dosud využívaly odlišné trhy a odlišné marketingové strategie. Tato strategie 

využívá matici produktu a trhu. [16] 
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Tab. 2.1 Ansoffova matice růstu podniku 

Produkty/Trhy Stávající Nové 

Stávající Tržní penetrace Rozvoj trhu 

Nové Rozvoj produktu Diverzifikace 

Zdroj: [10] 

Druhy strategií 

Tržní penetrace je využívání tržního potenciálu společnosti s danou službou  

na stávajících trzích. Především zvýšením užití služby u stávajících zákazníků a získání 

spotřebitelů, kteří dosud poptávali tyto služby u konkurence nebo získáním potenciálních 

zákazníků, kteří službu dosud nevyzkoušeli. Strategie rozvoje produktu je zaměřena  

na vyvinutí nových služeb pro trh, na kterém společnost působí. Cílem je přijít na trh  

s novinkou, ať už s inovací stávající služby nebo rozšířením programu nabídky vývojem 

nové služby, která reaguje na nově vzniklé potřeby zákazníků na stávajícím trhu. Strategie 

rozvoje trhu usiluje o nalezení jednoho nebo více trhů pro stávající služby, společnost 

hledá nový odbyt pro současné služby a nové marketingové cesty. Strategie diversifikace, 

jedná se o nejnáročněji strategii, kdy společnost směřuje své nové služby na nové, dosud 

neobsazené trhy. Společnost může použít horizontální, vertikální nebo soustředěnou 

diversifikaci. [10, 22]  

Koncept marketingové strategie  

Koncept marketingové strategie hotelu je postup, který vede hotel k úspěchu. 

Postup při vytváření konceptu marketingové strategie [12]: 

 Určení poslání hotelu  

 Určení strategických marketingových cílů  

 Vytvoření marketingových strategií  

 Výběr marketingové strategie 

 Určení strategií marketingového mixu  

2.4 Strategické marketingové analýzy 

Nedílnou součástí určení marketingové strategie jsou marketingové analýzy,  

pro jejichž zpracování lze využít různé metody.  
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2.4.1 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí je důležitá pro poznání vnějšího prostředí hotelu, dále 

pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v tomto prostředí a mohou mít podstatný vliv 

na hotel a na stanovení toho, jak bude hotel na tyto vlivy reagovat. Nejvíce používanou 

metodou pro analýzu vnějšího prostředí je analýza PESTE, která představuje analýzu 

politických, ekonomických, sociálních, technologických a ekologických faktorů prostředí, 

které mohou ovlivnit rozvoj hotelu. [3] 

Politicko-právní faktory 

Zahrnují zejména zákony, které upravují podnikání. Dále daňový systém, zákony 

upravující pracovní vztahy, vládní nařízení, mezinárodní právní předpisy a právní předpisy 

Evropské unie, politický systém a jeho stabilitu či korupční prostředí. [3] 

Ekonomické faktory  

Ekonomické faktory jsou takové, které ovlivňují kupní sílu návštěvníků. Především 

se jedná o aktuální hospodářský cyklus, výše národního důchodu, růst HDP, vládní výdaje, 

úroveň nezaměstnanosti a inflace. [10] 

Sociálně-kulturní faktory  

Obsahuje demografické faktory (např. věk, pohlaví, velikost rodin, povolání), dále 

sociální faktory (životní styl, vzdělání, význam rodiny, společenský status apod.) a kulturní 

faktory (postoje, jazyk, móda, vnímání okolí, náboženští apod.) [10] 

Technické a technologické faktory  

Jedná se o faktory, které vytvářejí nové technologie a tím i nové produkty na trhu. 

Konkrétně se jedná o výzkum, nové patenty, technologický vývoj atd. [10] 

Ekologické faktory  

Ekologie se zabývá vztahem člověka k přírodnímu prostředí. Ekologie může 

navazovat na etiku chování člověka v poměru k přírodě. Jedná se o přírodní zdroje, které 

tvoří vstupy do výrobního procesu, dále geografické a klimatické podmínky, ty ovlivňují 

spotřebu a přírodní léčivé zdroje, které přispívají ke zlepšení kvality života. [10] 
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2.4.2 Analýza konkurence 

Analýza konkurence je důležitou součástí plánovacího procesu. Úkolem analýzy 

konkurence je zejména sběr a vyhodnocení informací o nejdůležitějších konkurentech 

společnosti. S rozvojem cestovního ruchu roste i počet konkurenčních hotelů. [3] 

Podle Michaela Portera existuje pět sil, které dlouhodobě ziskovou přitažlivost trhu 

ovlivňují negativně. Síly, které dlouhodobě negativně ovlivňují trh, jsou hrozba 

konkurujících hotelů v odvětví, jedná se o vysokou koncentraci silných konkurentů. Dále 

hrozba nových konkurentů, která je určená především velikostí vstupních a výstupních 

bariér. Následuje hrozba substitutů, u které jsou limitující cena a zisk a hrozba rostoucí 

kompetence zákazníků, kteří se snaží stlačit ceny a požadují stále kvalitnější služby. 

Poslední negativní silou je hrozba rostoucí kompetence dodavatelů, kteří chtějí mít 

možnost zvyšování cen a redukci dodávek. [12] 

2.4.3 Analýza návštěvníků 

Je potřeba rozumět tomu, kdo jsou zákazníci a co chtějí. Jeden z nejdůležitějších 

faktorů chování hostů je motiv neboli potřeba na určitém stupni naléhavosti, která u hosta 

vyvolává úsilí k jejímu uspokojení. Nejpoužívanější teorií, která zjišťuje základní potřeby, 

je Maslowova teorie motivace viz Obr. 2. 1 [3, 12] 

Obr.  2.1 Maslowova teorie motivace        

 

Zdroj: [12] 

Potřeby je možné rozdělit do dvou skupin. Potřeby základní a turistické, které jsou 

potřeba klidu a odpočinku, změny, uvolnění od konvencí, potřeba kontaktu a komunikace. 

[3, 12] 
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2.4.4 Segmentace trhu 

Segmentace trhu slouží k rozdělení trhu na segmenty, v rámci kterých mají 

zákazníci podobné potřeby a reakce na marketingové aktivity a k výběru segmentů, na něž 

se společnost zaměří. Při segmentaci trhu jde o určení takových skupin zákazníků, kteří 

jsou si uvnitř segmentu, co nejvíce podobní svými tržními projevy na daném trhu, zatímco 

jednotlivé segmenty navzájem mezi sebou jsou svými tržními projevy, co nejvíce odlišné. 

Segmentace se provádí na základě nejrůznějších kriterií. Trh zákazníků může být 

segmentován podle různých faktorů. Mezi geografická kritéria patří např. světadíly  

a demografické charakteristiky. Socioekonomické charakteristiky jsou např. zaměstnání, 

příjem a JICNARS. Psychologické charakteristiky jsou např. životní styl a charakteristiky 

chování. [12, 3] 

Výběr cílového segmentu 

 Na trhu cestovního ruchu jsou pro hotel aktuální čtyři způsoby výběru cílového 

segmentu, a to aplikace masového marketingu, extenzivní segmentace, selektivní 

segmentace a koncentrovaná segmentace. Při aplikaci masového marketingu se hotel svou 

nabídkou zaměří na všechny segmenty vybraného trhu. U extenzivní segmentace hotel  

pro každý vybraný segment nabízí speciální marketingový mix. Selektivní segmentace 

znamená výběr jen některých segmentů vybraného trhu a pro tyto segmenty vypracovat 

speciální marketingový mix. Aplikace koncentrované segmentace znamená, že se hotel 

orientuje na uspokojení potřeb a požadavků jen jednoho segmentu na vybraném trhu. [12] 

Zaujetí pozice na trhu 

Posledním krokem segmentace je zaujetí pozice na vybraném trhu. V souladu 

s pozicí na vybraném trhu musí hotel zvolit i strategii, která může být sestavena na základě 

odlišností od konkurence nebo její napodobení.  Pozice na vybraném trhu silně ovlivňuje 

tvorbu marketingové strategie. Je složena z rozhodnutí o výběru produktové strategie, 

způsobu prodeje, určení cenové strategie a výběru komunikační strategie. [10] 

2.4.5 Analýza SWOT  

Cílem SWOT analýzy je identifikovat specifická silná a slabá místa společnosti  

a schopnost vyrovnat se změnami, které jsou v prostředí dané. [3] 
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Silné stránky jsou výhody společnosti oproti konkurenci na trhu např. bohatost 

nabídky nebo dobrá image. Analýza a následné využití silných stránek jsou předpokladem 

úspěšnosti společnosti na trhu. Slabé stránky jsou nevýhody oproti konkurenci např. cena 

produktu, neznalost trhu. Tyto stránky by měli být specifikovány, sníženy a případně úplně 

odstraněny. Příležitosti představují příznivé situace v okolí společnosti a ty mohou vytvořit 

příznivý potenciál k dosažení zisku a vyšší výkonnosti. Hrozby jsou nepříznivé aspekty 

v okolí společnosti, které mohou mít negativní dopad na jeho chod. [3, 12, 2]  

2.5 Podniková identita 

Důležitou součástí podnikové identity jsou filozofie organizace, podniková kultura, 

podnikový design a image. Prvořadým cílem je vytvořit jednoznačnou prezentaci 

společnosti, která bude použita jak při vnitřní tak i při vnější komunikaci. Při vnitřní 

komunikaci je důležité dát zaměstnancům pocit, že jsou součástí společnosti, tím přispět  

ke zlepšení produktivity práce. Pro vnější komunikaci je nejdůležitější odlišit organizaci  

od konkurence. [21] 

Filozofie organizace je vznik a vývoj firmy, firemní poslání, vize a cíle. Podniková 

kultura má vliv na rozhodování v organizaci, na styl komunikace, způsob hledání řešení 

možných problémů atd. Podnikový design je vizuální prezentací organizace na veřejnosti  

a pokrývá velkou řadu různých položek. Jedná se o jméno podniku, logo (písmo, 

typografie a možnost grafického přetvoření jména), emblém nebo symbol, barevné ladění 

interiérů podniku, uniformy, odznaky, ochranné oblečení a pomocné vybavení, design 

firemních produktů, architektonický styl zařízení, firemní tiskoviny. Podniková image  

je názor, jaký si host utvoří o zaměstnanci nebo o hotelu na základě pohledu zvenčí. Cílem 

hotelu je, aby byl tento názor pozitivní. [6, 21, 10] 

2.6 Marketingový mix hotelu  

Marketingový mix je soubor nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala  

o dosažení svých marketingových cílů. Marketingový mix hotelových služeb tedy obsahuje 

produkt, cenu, distribuční cestu, marketingovou komunikaci, lidi, materiální prostředí, 

balíčky, programy a spolupráci. [2] 
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2.6.1 Produkt 

Produkt je jakýkoliv statek, který lze nabídnout na trhu ke směně, aby uspokojil 

poptávku, touhu, přání nebo řešil problém zákazníka a tím společnosti pomohl dosáhnout 

stanovených cílů. [10] 

Host v hotelu očekává nejrůznější druhy služeb, které slouží k uspokojení jeho 

potřeb. Poskytované služby se v hotelu rozdělují na ubytovací služby, stravovací, 

doplňkové a osobní služby. [2] 

2.6.2 Cena 

Cena je nástrojem marketingu, který je nejvíc ovlivňován interními i externími 

faktory. V zájmu úspěchu na trhu je nutné, aby hotel při tvorbě cen bral v úvahu podmínky 

trhu a cena citlivě reagovala na jednotlivé změny. [15] 

Z hlediska hotelu je cena nazvána relativní hodnotou produktu nabízeného 

vybranému segmentu trhu, která musí být dostatečně vysoká na to, aby pokryla fixní  

i variabilní náklady, a aby umožnila dosáhnout přiměřeného zisku. [2, 12] 

Využívají se různé způsoby stanovení ceny např. cena založená na nákladech  

je jedním z nejběžnějších a nejčastěji používaných způsobů stanovení ceny. Tato metoda 

spočívá ve vyčíslení nákladů a zisku na danou službu. Dalším způsobem stanovení ceny 

 je cena na základě poptávky, ta je založena na odhadu objemu prodeje v závislosti  

na různé výši ceny. Základním principem tohoto způsobu tvorby cen je stanovení vysoké 

ceny při vysoké poptávce a nízké ceny při nízké poptávce, a to i tehdy, jsou-li náklady 

 na jednotku v obou případech stejné. Stanovit ceny lze i na základě cen konkurence, tato 

metoda je použitelná zejména tehdy, vstupují-li firmy na nové trhy, tj. v situaci, kdy se 

 na trhu střetávají zájmy velkého počtu stejně silných konkurentů. Dalším způsobem může 

být i stanovení cen z marketingových cílů společnosti, při určování tohoto typu cen může 

hotel sledovat některý z následujících hlavních cílů. Stanovit cenu společnost může  

na základě vnímané hodnoty služby, jak ji vnímá host a ne jednotkové výrobní náklady.  

[2, 10, 22] 

2.6.3  Distribuce 

Distribuce je organizovaný systém, který je hrazený z marketingových rozpočtů. 

Jedná se o poskytování prodejního místa sloužícího ke spotřebě produktu mimo 
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místo výroby. Distribuční síť je obvykle tvořena třemi skupinami subjektů. Jedná  

se o výrobce, distributory a podpůrné organizace. [22, 7] 

Volba distribuční cesty v hotelu je způsob, jakým bude prezentována nabídka 

potenciálním zákazníkům. Distribuční cesty jsou přímé a nepřímé. Zákazník si vyhledává 

službu sám nebo spolupracuje se zprostředkovateli. Distribuční mezičlánky v cestovním 

ruchu se člení do dvou hlavních skupin, a to na prostředníky a zprostředkovatele. 

Typickým prostředníkem jsou touroperátoři. Zprostředkovatelem je cestovní agentura, 

která prodává ubytování, letenky a další služby za provizi. [2, 10] 

2.6.4 Marketingová komunikace 

Pod pojmem marketingová komunikace se označují prostředky, jimiž se společnosti 

pokoušejí informovat a přesvědčovat své potencionální i stávající zákazníky, k tomu,  

aby si koupili produkty nebo služby, které nabízejí. Management hotelu se prostřednictvím 

marketingové komunikace snaží využít možnosti na trhu, ovlivnit a stimulovat vybrané 

segmenty trhu k tomu, aby se ubytovaly a využily nabízených služeb. Nejprve je důležité, 

aby management definoval cíle marketingové komunikace. Po definování cílů je důležité, 

aby si management stanovil rozpočet na komunikaci a následně vytvořit optimální 

komunikační mix z jednotlivých složek marketingové komunikace a to z public relations, 

reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, přímého marketingu a sponzoringu. [10, 12] 

Public relations (vztah s veřejností)  

Jde o budování a udržování atmosféry porozumění a důvěry ve vzájemném vztahu 

mezi společností a veřejností. Úkolem vztahů s veřejností je vytvoření výhodné image, 

která přispěje k ekonomické úspěšnosti společnosti (publicita, vnitřní komunikace, 

informační služby pro veřejnost, speciální akce, sponzoring atd.) [12] 

Reklama  

Reklama slouží k seznámení potenciálních zákazníků s nabídkou hotelu a dále 

k přesvědčení o přednostech hotelu. Reklama je členěna na vnitřní a vnější. Záměrem 

 a cílem reklamy je především přimět oslovenou cílovou skupinu ke koupi nabízené služby. 

Pro vnější reklamu se používají reklamní média (noviny, časopisy, rozhlas, televize, video, 

venkovní reklama a přímá zásilka.) Vnitřní reklama je reklama v místě realizace. Jde 

 o propagaci uvnitř hotelu (jídelní a nápojové lístky, vnitřní výzdoba, plakáty, atd.) [2, 12] 
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Osobní prodej 

Osobní prodej je prodej tváří v tvář za účelem prezentace výrobku, zodpovězení 

dotazů a získání případných objednávek. Osobní prodej je nejvhodnějším nástrojem 

marketingového mixu v pozdějších stadiích životního cyklu podniku. [12] 

Podpora prodeje  

 Podpora prodeje jsou veškeré prostředky pro dosažení dobrého kontaktu mezi 

hotelem a hostem, stejně tak jako podmínky, za kterých se tyto kontakty uskutečňují. [12] 

Přímý marketing 

Při přímém marketingu jsou využívány neosobní prostředky kontaktu pro předání 

zpráv a získání přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů. [12] 

Sponzoring 

Jedná se o službu a protislužbu, kdy sponzor dává k dispozici finanční částku nebo 

věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která mu pomůže k dosažení marketingových 

cílů. [12] 

2.6.5 Lidé 

Velmi důležitou roli v cestovním ruchu hraje lidský faktor. Na jedné straně působí 

pracovníci, kteří jsou poskytovateli služeb a na straně druhé hosté, kteří tyto služby 

spotřebovávají. [22] 

Dle role zaměstnanců a jejich vlivu na zákazníky se zaměstnanci řadí do několika 

kategorií. Na kontaktní pracovníky, kteří jsou v častém nebo pravidelném styku  

se zákazníky a významně se podílejí na marketingových činnostech. Musí být zkušení  

v oblasti podnikových marketingových strategií, být dobře vyškoleni, motivováni  

a připraveni reagovat na potřeby a přání zákazníků. Další kategorií jsou i koncepční 

pracovníci, tito pracovníci ovlivňují prvky marketingové strategie, ale do kontaktu  

se zákazníkem přicházejí jen zřídka. Obsluhující pracovníci spadají do kategorie, která  

se přímo nepodílí na marketingových aktivitách, ale přichází často do kontaktu s klientem, 

předpokladem jsou u této kategorie dobré komunikační schopnosti. Poslední kategorií jsou 

podpůrní pracovníci, tito pracovníci nemají pravidelný kontakt se zákazníky, ani se příliš 

nepodílejí na marketingových činnostech. [22] 
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2.6.6 Materiální prostředí 

V důsledku nehmotnosti služeb by měly organizace, zahrnout do svých 

marketingových úvah i oblast systematického řízení materiálního prostředí. Jsou to právě 

první vjemy a dojmy, které zákazník získá při vstupu do prostorů, kde je daná služba 

poskytována. Vzhled budovy, zařízení interiérů, působení atmosféry navozuje  

v zákazníkovi představu o povaze služby, její kvalitě a profesionalitě provedení. 

V materiálním prostředí jsou určité stimuly, které následně určují reakci zákazníka  

i zaměstnance. [22] 

2.6.7 Sestavování balíčků a programování 

Jde o kombinování různých služeb a výrobků, za které zákazníci zaplatí souhrnnou 

cenu. Balíčky by měli přesně odpovídat zákazníkovým přáním a požadavkům. Tvorba 

balíčků vytváří komplexní nabídku, na kterou velmi úzce navazuje i obsahová specifikace 

programů určena pro různé typy klientů. Je pomocníkem při vytváření zájmu o určitý balík 

služeb mimo sezónu. Má zvýšit konzumaci a prodej služby zákazníkovi. [22, 10, 2] 

2.6.8 Spolupráce  

Velký význam v hotelovém průmyslu má vzájemná spolupráce více společností 

v oboru. Neboť se jednotlivým subjektům mohou vlivem vzájemné spolupráce snížit 

náklady a může se tak urychlit finanční návratnost jejich investic. [2] 

Spolupráce může probíhat na horizontální nebo na vertikální úrovni. Horizontální 

spolupráce představuje spolupráci na stejné úrovni logistického pohybu produktů v určité 

oblasti (např. kooperace poskytovatele ubytování a poskytovatele sportovních služeb). 

Vertikální kooperace sleduje logisticky pohyb produktů na principu dodavatel – odběratel. 

Ke spolupráci by mělo dojít i mezi podnikateli a veřejným sektorem. [10]  
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3  Metodika sběru dat 

Hlavním problém společnosti je, že vstupuje nově na trh cestovního ruchu a nemá 

vymezenu marketingovou strategie. Cílem této kapitoly je získat potřebné primární 

informace od potencionálních zákazníků, za pomocí kvantitativního a kvalitativního 

marketingového výzkum, které přispějí k sestavení efektivní marketingové strategie 

 pro AIR HOTEL. 

3.1 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum proběhne formou internetové dotazování, to bude 

uskutečněno za pomocí dotazníku, který bude uložen v internetovém vyhledávači Google 

 a respondentům bude tento odkaz zasílán e-mail. Smyslem internetového dotazování  

je zjistit, potřeby a názory respondentů na ubytovací zařízení. Následně zjistit to, zdali  

by respondenti měli zájem o hotel, který je zaměřen na letectví. 

Dotazník bude rozložen na čtyři strany formátu A4 ,viz příloha č. 1. Dotazník bude 

obsahovat úvod a 19 otázek. V úvodní části, jsou respondentům sděleny základní 

informace o tom, kdo a proč data zjišťuje. Také ubezpečení respondentů, že informace 

zjištěné dotazníkem jsou anonymní. Úvod dotazníku obsahoval i poučení respondentů 

o způsobu vyplnění dotazníku.  

První část dotazníku je zaměřena na získání informací o názoru respondentů 

 na ubytovací zařízení. Druhá část dotazníku bude analyzovat postoj respondentů k hotelu, 

který je zaměřený na letectví. Poslední část bude orientována na identifikační údaje. 

Především otázky kladeny na pohlaví, věk respondentů a kraj, ze kterého pochází. 

Výběrový soubor a způsob výběru vzorku 

Základním souborem pro internetové dotazování budou návštěvníci  

a obyvatelé České republiky, kteří využili ubytovacích služeb. Výběrovým souborem 

bude min. 150 dotázaných, kteří jsou obyvateli České republiky a již využili 

ubytovacích služeb. Respondenti budou vybrání za pomoci nereprezentativní techniky 

vhodné úsudku. Marketingový výzkum proběhne v období od března do dubna 2012.  
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3.1.1 Přípravná fáze  

Přípravná fáze sběru primárních informací se skládá z definování problému 

společnosti, určení cíle marketingového výzkumu, dále určení plánu výzkumu, vymezení 

internetového dotazování, časového harmonogramu a rozpočtu.  

Definování problému a cíle výzkumu  

Hlavním problém společnosti AIR HOTEL je, že nemá zjištěny potřeby a názory 

od svých potencionálních zákazníků. 

Cílem internetového dotazování je zjistit názory potencionálních zákazníků, zdali 

by využili služeb hotelu, který bude zaměřený na letectví. A jaké služby, za jakou cenu, 

prostřednictvím jakých komunikačních a distribučních kanálů, v jakém materiální prostředí 

a jaké pobytové balíčky by měla společnost připravit, aby odpovídaly jejich potřebám.  

Dílčími cíly výzkumu je zjistit, za jakým účelem respondenti cestují, jaký druh 

ubytování si volí nejčastěji a kde získávají potřebné informace. Dalšími dílčími cíli  

je zjištění, zdali by byli respondenti ochotni navštívit Zlínský kraj, také zdali se 

respondenti zajímají o letectví a případně, o jaký druh letectví.  

Cílem focus group je zjistit, které z návrhů log a sloganů budou u dotazovaných 

nejvíce kladně hodnoceny a toto logo a slogan použít pro podnikový design AIR 

HOTELU. 

Zdroje dat  

Primární data budou získána z marketingového výzkumu a sekundární data 

poskytla společnost AIR HOTEL, s.r.o., CzechTourism a město Kunovice.  

Kontrola 

Kontrola dotazníku bude provedena na pilotáži. Cílem pilotáže, je ověřit správnost 

a pochopitelnost formulovaných otázek v dotazníku. Ta bude provedena víkend před 

samotným dotazováním. Problémové otázky budou na základě těchto poznatků 

přeformulovány a doplněny. 

Způsob zpracování 

Veškeré údaje budou zpracovány s použitím programů MS Excel a SPSS, následně 

vyhodnoceny v MS Word a uspořádány do prezentace MS Power Point. 
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Časový harmonogram internetového dotazování 

Internetové dotazování proběhlo od 3. 3. 2012 do 3. 4. 2012 viz Tab 3. 1. 

Tab. 3.1 Časový harmonogram  

Plán výzkumu 03. 03. 2012 – 05. 03. 2012 

Tvorba dotazníku 05. 03. 2012 – 07. 03. 2012 

Pilotáž 07. 03. 2012 – 09. 03. 2012 

Sběr dat 09. 03. 2012 – 22. 03. 2012 

Analýza dat 22. 03. 2012 – 24. 03. 2012 

Vyhodnocení údajů 25. 03. 2012 – 28. 03. 2012 

Návrhy pro vedení firmy 01. 04. 2012 -  03. 04. 2012 

Zdroj: Vlastní 

Rozpočet 

Celkový rozpočet internetového dotazování tvořil 0 Kč viz Tab. 3. 2. 

Tab. 3.2 Rozpočet internetového dotazování 

Náklad Částka Kč 

Vyhotovení dotazníku 0 Kč 

Rozeslání emailů 0 Kč 

Celkem 0 Kč 

Zdroj: Vlastní 

3.1.2 Realizační fáze 

Před samotným dotazováním proběhla pilotáž, na základě které byly odstraněny 

nepochopené otázky a bylo lépe vysvětleno, jakým způsobem mají respondenti dotazník 

vyplňovat. 

Internetové dotazování proběhlo za pomocí emailu, kterým byly osloveny, cestovní 

agentury, informační centra a aerokluby v rámci České republiky. Celkový počet byl 180 

dotazovaných respondentů.  

Výběrový soubor tvořili respondenti, kteří pocházeli z České republiky a využili  

již ubytovacích služeb. Celkový počet výběrového souboru byl tvořen 171 respondentů, 

což bylo 95 % z celkového počtu dotazovaných. Respondenti byli rozděleni na základě 

identifikačních otázek podle pohlaví, podle věkové kategorie a podle kraje, ze kterého 

respondenti pocházejí.  
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Pohlaví respondentů 

Jak uvádí Graf 3. 1, celkem bylo osloveno 59 % žen a 41 % mužů. 

Graf 3.1 Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Věková kategorie respondentů 

Rozdělení respondentů podle věkové kategorie bylo zvoleno proto, aby byly 

zjištěny rozdíly u odpovědí podle věkové kategorie. Neboť management AIR HOTELU 

chce provést segmentaci zákazníků podle věkové kategorie. Nejvíce dotazovaných bylo  

ve věkové kategorii 21 – 40 let (39 %), následovala kategorie 41 – 60 let (32 %), další byla 

kategorie 61 a více let (20 %). Nejméně zastoupenou kategorií byla kategorie do 20 let  

(9 %). Rozdělení je uvedeno v Grafu 3. 2.  

Graf 3.2 Věková kategorie respondentů 

 
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Muž 

41% 
Žena 

59% 

Pohlaví respondentů 

21 - 40 let 41 - 60 let 61 a více 

let 

Do 20 let 

39% 

32% 

20% 

9% 

Věková kategorie 



27 

Kraj respondentů 

Nejvíce respondentů pocházelo z Moravskoslezského kraje (14 %). Dalším 

nejčastěji uváděným krajem byla Praha (11 %), Jihomoravský (11 %) a Zlínský kraj  

(11 %), následoval Liberecký kraj (8 %), Karlovarský kraj (7 %), Středočeského (6 %) 

a Plzeňského kraje (6 %). Dále Olomoucký (5 %), Pardubický (5 %), Ústecký kraj  

(5 %) a Vysočiny (5 %). Nejméně zastoupeným krajem byl Jihočeský kraj (4 %)  

a Královéhradecký kraj (2 %), viz Graf 3. 3. 

Graf 3.3 Kraj, ze kterého respondent pochází 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

3.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum proběhne formou focus group, neboli skupinovým 

rozhovorem, který bude řízen moderátorem. Cílem je prozkoumat postoje a názory 

potencionálních zákazníků na navrhovaná loga a slogany a zjistit, které návrhy jsou nejvíce 

kladně hodnoceny. Vybrané logo a slogan by pak management AIR HOTELU použil pro 

podnikový design. Navrhovaná loga jsou umístěna v příloze č. 9. Odpovědi účastníků 

budou zaznamenávány zapisovatelem. Při focus group bude použita i audiovizuální 

technika a to se souhlasem dotazovaných. Scénář k focus group je uveden v příloze č. 2. 

Výběrový soubor a způsob výběru vzorku 

Výběrový vzorek u focus group bude tvořit 10 respondentů, kteří budou 

vybrání technikou vhodného úsudku. Všichni účastníci rozhovorů budou vybíráni  

na základě schopnosti reagovat na otázky položené moderátorem, dále schopnosti 

vyjadřovat se k dané tématice a ochotu zúčastnit se skupinového rozhovoru. Důležitým 
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atributem výběru bude to, zda respondenti využili ubytovacích služeb a mají vztah 

k letectví. Dotazník k focus group je uveden v příloze č. 3 

3.2.1 Přípravná fáze  

Způsob zpracování 

Při focus group bude použita audiovizuální technika a veškeré údaje budou 

vyhotoveny s použitím programů MS Excel a  SPSS a následně převedeny do MS Word. 

Časový harmonogram focus group 

Časový harmonogram focus group je plánován od 13:30 do 15:30, viz Tab. 3. 3. 

Tab. 3.3 Časový harmonogram focus group 

Příprava 13:30 - 14 :00 

Příchod hostů a Úvod 14:00 - 14:07 

První část 14:07 - 14:37 

Přestávka 14:37 - 14:47 

Druhá část 14:47 -15:17 

Třetí část 15:17 - 15:22 

Čtvrtá část 15:22 - 15:30 

Zdroj: Vlastní 

Rozpočet focus group 

Tab. 3.4 Rozpočet focus group 

Náklad Částka Kč 

Tisk dotazníku pro focus group 100 Kč 

Tisk scénáře pro focus group 10 Kč 

Tisk 3x ukázka log 30 Kč 

Tisk 3x ukázka sloganu 5 Kč 

Občerstvení 125 Kč 

Celkem 270 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Rozpočet focus group byl stanoven na 270 Kč viz Tab. 3. 4. 
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3.2.2 Realizační fáze 

Focus group byl uskutečněn 7. 4. 2012 od 14:00 v zasedací místnosti 

Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr.  

Focus group se zúčastnilo 10 osob. Focus group byl veden moderátorkou  

Ing. Barborou Majíčkovou a výsledky byly zapsány zapisovatelem Bc. Alžbětou 

Majíčkovou do počítače. Focus group byl rozdělen do čtyř částí. V první části proběhlo 

seznamování účastníků s moderátorkou. Druhá část byla zaměřena na zjištění postojů 

respondentů k navrhovaným logům. Třetí část se týkala zjištění postojů dotazovaných 

k navrhovaným sloganům společnosti. Čtvrtá část patřila celkovému zhodnocení log  

a sloganů. Po této části se moderátorka s respondenty rozloučila a poděkovala, za účast. 

Účastníkům focus group byla poskytnuta jemně perlivá voda.  

Nejprve proběhlo přivítání hostů, dále se představila moderátorka, která následně 

představila společnost. Moderátorka dále představila účel za jakým je focus group 

uskutečněn a objasnila cíl výzkumu. Následně účastníky upozornila na pravidla, které musí 

znát. V této části byli hosté seznámeni s tím, že focus group je nahráván a výsledky toho 

výzkumu budou anonymní. Následně byly rozdány dotazníky. V první části byly 

dotazovaným pokládány otázky, zaměřující se na znalost leteckého hotelu a zjištění toho, 

zda by tento hotel uvítali. Následně byly respondentům postupně rozdány grafické návrhy 

log. Nejprve každý respondent dostal návrhy log. K těmto návrhům se postupně ústně 

vyjádřili všichni dotazovaní. Po této ústní diskuzi proběhlo písemné hodnocení 

respondentů do dotazníků, které byly účastníkům rozdány, již v předcházející části focus 

group. V závěru byly respondentům položeny otázky: „Které logo Vás nejvíce a nejméně 

zaujalo?“ Hodnocení opět respondenti uvedli v dotazníku. Mezi první a druhou částí 

proběhala přestávka. 

Druhá část byla stejně rozvržena jako první, respondentům se však předkládaly 

návrhy sloganů místo log. Nejprve každý respondent dostal návrh sloganu, k tomuto 

návrhu se postupně ústně vyjádřili všichni dotazovaní. Po této ústní diskuzi proběhlo 

písemné hodnocení respondentů do dotazníků. V závěru byly respondentům položeny 

otázky: „Který slogan Vás nejvíce a nejméně zaujal?“  Následně byli respondenti vyzváni 

k tomu, aby toto jejich hodnocení zaznamenali i v dotazníku. 

Třetí část byla celkově zaměřená na zhodnocení všech navrhovaných log a sloganů. 

Účastníci byli vyzváni k tomu, aby ústně seřadili loga a slogany od nejvhodnější  
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po nejméně vhodné. Následně byli respondenti vyzváni, aby toto hodnocení opět uvedli 

v dotaznících. Hodnocení loga proběhlo na škále 1 – 5 kdy respondenti uváděli  

1 – nejvhodnější logo a 5 nejméně vhodné logo. Stejné hodnocení bylo použito i u 

hodnocení sloganů. Ve čtvrté části se moderátorka rozloučila s respondenty a poděkovala 

za účast. 
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4 Analýza současné situace  

Cílem kapitoly je zjistit informace o trhu i o příležitostech a hrozbách, které mohou 

činnost AIR HOTELU ovlivnit. Charakteristika trhu cestovního ruchu je vymezena  

v příloze č. 4. Nejprve je provedena analýza vnějšího prostředí hotelu, konkrétně PESTE 

analýza, následuje Porterova analýza konkurenčních sil a zákazníka, ze které je provedena 

segmentace zákazníků. Aby AIR HOTEL zjistil, názory potencionálních zákazníků bude 

proveden marketingový výzkum. Souhrnné poznatky z této kapitoly budou vloženy do 

SWOT analýzy, která je klíčová pro navržení vhodné marketingové strategie. 

4.1 Marketingové analýzy prostředí 

Marketingové analýzy jsou prováděny pomocí různých metod. Pro sestavení 

vhodné marketingové strategie bylo využito analýzy vnějšího prostředí PESTE, Porterovy 

analýzy konkurenčních sil, analýzy zákazníků a následně i SWOT analýzy. 

4.1.1 Analýza vnějšího prostředí PESTE 

Analýza vnějšího prostředí je nedílnou součástí marketingové koncepce a spolu 

 se SWOT analýzou umožňuje hotelu odhalit příležitosti a ohrožení na trhu. Pomocí této 

analýzy jsou definovány klíčové oblasti politické a legislativní, ekonomické, 

 sociálně – kulturní, technologické a ekologické, které by mohly mít vliv na činnost hotelu. 

Jelikož je AIR HOTEL nově vstupující na trh měl by a faktory z vnějšího prostředí  

ho nemohou ohrozit je podrobně vymezena PESTE  

Politické a legislativní faktory 

Z politického hlediska má zákonodárnou úlohu v cestovním ruchu Parlament České 

republiky, tedy Poslanecká sněmovna a Senát. Výkonem státní správy v odvětví 

cestovního ruchu je podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., v platném znění, pověřeno 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo je zřizovatelem CzechTourism v souladu 

s ustanovením zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, jakožto ústřední orgán státní správy ČR ve věcech cestovního ruchu. [29] 

CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj 

České republiky. CzechTourism provádí propagaci cestovního ruchu spolu 

 s podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou strategii pro marketing produktů 

cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu. CzechTourism se zaměřuje zejména  
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na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká 

gastronomie, kongresová a incentivní turistika, golfová turistika, ale i další jakými jsou 

historie, zážitková a aktivní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí CzechTourism 

dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly vybrány  

ve spolupráci se zástupci krajů. Je doporučeno managementu AIR HOTELU navázat 

spolupráci s touto příspěvkovou organizaci, aby se hotel stal známým v rámci celé České 

republiky. [29] 

Z legislativní stránky je činnost hotelu regulována v oblasti účetnictví, daňové 

problematiky, pracovního práva, obchodního práva a hygieny. Pokud jsou ubytovací 

služby poskytované ve větším rozsahu (nad 12 lůžek), pak poskytovatel musí postupovat 

podle ustanovení živnostenského zákona. Obecné zásady poskytování přechodného 

ubytování v ubytovacím zařízení definuje občanský zákoník v §754 – 759.  U ubytovací 

služby jde o živnost ohlašovací volnou, kterou upravuje nařízení vlády č 278/2008. Další 

zákony upravující podnikatelskou činnost v hotelu a v restauraci jsou, zákon č. 513/1991 

Sb. obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, zákon o registračních 

pokladnách č. 215/2005 Sb. Tuto oblast upravuje i zákon č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích. Místní poplatky spadají do samostatné působnosti dané obce, která stanoví 

podrobnosti obecně závaznou vyhláškou. [20] 

Ubytovací služby upravuje i zákon o pobytu cizinců na území České republiky  

č. 326/1999 Sb. Dále zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který se vztahuje  

na veškeré zpracovávání osobních údajů fyzickými i právnickými osobami. Požadavky 

 na bezbariérovost v ubytovacích zařízeních definuje vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. [20] 

Každé ubytovací zařízení si vede evidenci o poskytovaných službách. Rozsah 

 a forma vedení této evidence závisí na rozsahu a úrovni poskytovaných služeb a na typu  

a kapacitě ubytovacího zařízení. Vedení finanční evidence je nezbytné nejenom  

pro přiznání k dani, ale zejména pro sledování, v jakém stádiu rozpracovanosti je obchodní 

případ. Dalšími zákony v oblasti účetnictví jsou např. zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Provozní evidence je v hotelu většinou 

vedena elektronicky. Do této evidence patří ubytovací smlouvy, recepční list, kontrolní 
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recepční list, pořadník objednávek ubytování, kniha objednávek ubytování, waiting list, 

roaming list, přihlašovací lístek, hotelový průkaz atd. [20] 

V hotelovém průmyslu pracují i zaměstnanci. Základními právními normami 

upravujícími pracovní právo jsou zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 1/1992 

Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku i zákon č. 266/2006 

Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců. [20] 

Provozní řád je dalším legislativním dokumentem, popisuje konkrétní praktické 

postupy pro zabezpečení provozu po stránce hygieny, bezpečnosti, protipožární ochrany, 

pracovněprávních podmínek i ochrany spotřebitele. Jde o vnitřní řád provozovny, který 

jsou povinny vypracovat podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Dalšími zákony z oblasti hygieny jsou zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vyhláška č. 137/2004 Sb.,  

o hygienických požadavcích na stravovací služby. [29] 

Domácí řád je vnitřní přepis provozovny a určení práv hostů, jejich bezpečnosti, 

způsobu využívání služeb ubytovacího zařízení. Stanoví, za jakých podmínek se lze 

ubytovat a jak se má host v ubytovacím zařízení chovat, aby neomezoval práva jiných 

hostů. [20] 

Důležitou oblastí v hotelu je i ochrana životního prostředí. Tuto oblast upravují 

zákony, č. 254/2001 Sb. vodní zákon, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon  

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů. [20] 

Ekonomické faktory 

Cestovní ruch je v České republice sledován nejen Českým statistickým úřadem, 

ale i za pomocí devizových příjmů a výdajů, jejich zpracování má na starost Česká 

Národní Banka. Příjmy České republiky v roce 2011 z mezinárodního cestovního ruchu 

dosáhly celkem 135 miliard korun. Saldo platební bilance za cestovní ruch skončilo 

přebytkem 54,4 miliardy korun. Jak je dokladováno v Tab. 4. 1. výdaje českých občanů  

na zahraniční cestovní ruch činily v roce 2011 celkem 80,6 miliardy korun, což bylo  

o 3,8 % více než v roce 2010. Také se do vývoje této položky promítl i vývoj kurzu koruny 

k euru, který měl však pozitivní vliv u českých turistů, ale u zahraničních měl negativní 

dopad. Příjmy z cestovního ruchu tak nerostly ani při rekordním růstu návštěvnosti České 

republiky. [26] 
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Tab. 4.1 Platební bilance v roce 2011 

v mil. Kč I. Q 2011 II. Q 

2011 

III.Q 2011 IV.Q 2011 I.-IV. Q 

2011 

bilance služeb 14183,2 20333 18765 13037,8 66319 

příjmy 90896,2 102082 103574 111842 408394 

cestovní ruch 27877,4 32770,3 35729,6 38629,7 135007 

výdaje 76713 81749,4 84808,9 98804,1 342075 

cestovní ruch 18133,6 20924,7 23104,5 18406,2 80569 

bilance cestovního 

ruchu 

9743,8 11845,6 12625,1 20223,5 54438 

Zdroj: [26] 

V České republice za celý rok 2011 vzrostlo HDP ve stálých cenách ve srovnání  

s rokem 2010 o 1,7 % na 3 807,2 mld. Kč. Úhrnná cenová hladina měřená implicitním 

deflátorem HDP se v roce 2011 meziročně snížila v průměru o 0,7 %. Celkový pokles 

cenové hladiny byl důsledkem zhoršení zahraničního obchodu vlivem vývoje cen produktů 

na domácím trhu zejména u maloobchodních cen. [27] 

 Celková zaměstnanost byla celkově o 0,3 % vyšší než v roce 2010, v ekonomice 

pracovalo v průměru 5 067 tisíc osob. V roce 2011 činila průměrná hrubá měsíční 

nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem  

26 067 Kč, což je o 502 Kč (2,0 %) více než ve stejném období roku 2010. [27] 

Za celý rok 2011 se tržby ve službách meziročně snížily o 1,5 %. Tržby 

v ubytování, stravování a pohostinství zaznamenaly v roce 2011 po tříletém poklesu 

mírný růst, a to o 0,6 %, vyvolaný růstem tržeb za ubytování o 5,9 %. Přes mírný růst 

stravovacích a pohostinských zařízení v první polovině roku se tržby celoročně snížily  

o 2,2 %. Pokles byl zaznamenán již čtvrtým rokem, i když se ve srovnání s předchozími 

roky zmírnil. Tento ukazatel je pozitivní pro AIR HOTEL, neboť ukazuje, že jsou 

návštěvníci České republiky ochotni utrácet za ubytovací služby. [27] 

Sociální faktory 

Na provozování hotelu mají největší vliv sociální faktory, mezi které patří vlivy 

demografické, kulturní a sociální. Tyto faktory nejen, že ovlivňují zákazníky, jejich 

motivaci a životní styly, ale i celkovou nabídku služeb cestovního ruchu. Demografickým 

trendem je především stárnutí obyvatelstva neboť, jak zjistil Český statistický úřad  

v loňském roce, přibylo 1,8 tisíce osob, což však bylo o 8,5 tisíce méně než o rok dříve.  
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A tím dochází k velkému nárůstu seniorů. Toho by měl AIR HOTEL využít a nabídnout 

tomuto segmentu balíčky, které budou obsahovat kvalitní produkty a odpočinkové aktivity. 

[27] 

Demografickým ukazatelem, který hotel může využít, je i manželství. V roce 2011 

bylo totiž uzavřeno 45,1 tisíce manželství a nejvíce sňatků bylo uzavřeno v červnu  

(8,1 tisíce), dále pak v červenci (7,3 tisíce) a září (6,8 tisíce). Oproti předchozím rokům  

byl pro snoubence o něco atraktivnější listopad a to díky datu 11. 11. 2011, kdy bylo 

uzavřeno 980 manželství. Svatba je pro hotel velkou příležitostí jak ukázat zákazníkům,  

co vše jim může nabídnout. Proto by měl management hotelu počítat s tím, že nejlepší 

měsíce pro oslovení snoubenců jsou právě letní měsíce nebo tzv. magická data. 

Snoubencům může hotel nabídnout romantické balíčky nebo gastronomické služby. [27] 

Trendem v oblasti kultury je stále více se rozšiřující potřeba autentičnosti,  

tj. původnosti a pravosti. Dalším trendem v oblasti kultury je i hledání slev. Tento trend  

se uplatňuje především v letecké dopravě, ale i v dalších druzích dopravy, v ubytovacích 

 a stravovacích službách. [29] 

Také dochází k vzrůstající roli žen, které pociťují větší potřebu krátkodobých  

či víkendových odpočinkových cest. Trendovou cílovou skupinou jsou v dnešním 

cestovním ruchu tzv. singles, jde o mladé lidi, kteří se odstěhovali do rodičů, žijí sami  

a nepořizují si rodinu. Další trendy cílovou skupinou jsou gay a lesbické páry a díky 

velkému nárůstu populace i asiati. [29] 

Technické a technologické faktory 

Technologické faktory mají vliv na rozvoj průmyslových odvětví a tím dochází 

k rozvoji nových výrobků a služeb. Průmyslová produkce v roce 2011 vzrostla o 6,9 %. 

 K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových 

vozidel, přívěsů a návěsů (růst o 21,2 %), výroba strojů a zařízení (růst o 12,3 %) a výroba 

pryžových a plastových výrobků (růst o 10,1 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce  

v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení  

(pokles odvětví o 9,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu (pokles o 2,8 %) a výroba potravinářských výrobků (pokles o 4,6 %). [27] 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2011 meziročně vyšší  

o 7,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách  

o 16,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových 
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podniků, v běžných cenách klesly o 0,4 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců  

v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se zvýšil o 3,0 %. Průměrná měsíční 

nominální mzda těchto zaměstnanců vzrostla o 3,3 % a činila 25 759 Kč. [27] 

 Technické a technologické faktory se v dnešní době rozvíjejí rychlým tempem. 

Mezi technologické faktory, které nejvíce ovlivňují činnost hotelu, se řadí vývoj  

a výzkum. Tyto nové techniky a technologie ovlivňují hotelové, bezpečnostní, 

identifikační a logistické systémy, informační a komunikační technologie, týkající  

se počítačů a počítačových systémů, televizorů, internetu a chytrých mobilních telefonů. 

Nové technologie ovlivňují nejen zpracování a uchování potravin, ale i zábavné programy. 

[29] 

Ekologické faktory 

Cestovní ruch na ekologii působí spíše negativním způsobem. Jedná se o zabírání 

zemědělské a lesnické plochy, pro výstavbu zařízení cestovního ruchu, které v mnoha 

případech poškozují i estetický vzhled krajiny. Při poskytování cestovního ruchu dochází 

k poškozování půdy a přírody vlivem provozu motorových vozidel. Dalším negativem 

 je i znečišťování prostředí vlivem nakládání s odpadem. [29] 

V České republice existuje legislativa, která upravuje nakládání s odpady. Evropská 

unie ještě doplňuje tuto problematiku zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V současné 

době je boom tzv. „zelených“ hotelů, které musí dbát na dodržování ekologických zásad, 

tedy energetická nenáročnost, třídění odpadu atd. Ekologická nenáročnost je plánována  

i v AIR HOTELU, což je velké plus, zákazníci totiž vyhledávají tyto ekologické hotely, 

neboť chtějí přispět k čistotě životního prostředí. [29] 

4.1.2 Analýza Porterových konkurenčních sil  

Tato analýza se zaměřuje na určení pěti konkurenčních sil, jedná se o sílu 

konkurence uvnitř odvětví, nových konkurentů, substitutů, zákazníků a dodavatelů. Tyto 

konkurenční síly mohou ohrozit činnost AIR HOTELU. 

Konkurence uvnitř odvětví 

Konkurence AIR HOTELU se nachází ve spádové oblasti do 5 km od města 

Kunovice, tzn. Uherské Hradiště, Staré Město. Mezi největší konkurenty AIR HOTELU 

patří Hotel Slunce ****, Hotel Maxi ***, Hotel a restaurace Koníček ***, Hotel 

Mlýnská*** a Hotel Club *** Kunovice viz Tab 1. příloha č. 6. 
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Pouze Hotel Club ***, Hotel Maxi ***, Hotel Mlýnská *** a Hotel Koníček 

***, tvoří přímou konkurenci. Nejbližším konkurentem je Hotel Club *** Kunovice, který 

ale na AIR HOTEL nevyvíjí značnou sílu, protože disponuje menší kapacitou lůžek  

a úroveň zařízení odpovídá spíše penzionu **, dle certifikované normy. Hotely Maxi, 

Koníček a Mlýnská jsou největšími konkurenty, ale tím, že jsou umístěny v Uherském 

Hradišti, nepůsobí na AIR HOTEL dominantní konkurenční sílou.  

Za konkurenci ubytovacích služeb je považováno ubytování v jiném ubytovacím 

zařízení nacházející se v okolí AIR HOTELU. Hojně využívaným ubytováním ve městě 

jsou penziony, především penzion Nad Pekárnou, Ubytování v soukromí a Agropenzion 

Sádky.  Dalšími jsou Ubytovna 42, Fialka a Na Rynku, které jsou určeny spíše  

pro ubytování nižších vrstev. Mezi ubytovací zařízení nízké kvality patří Autokemp Faun 

Manta, který nabízí ubytování v pokojích nebo v chatkách. Tento druh ubytování nabízí  

i areál Aeroklubu. 

Restaurace 

Nejvýznamnějšími konkurenty mezi restauracemi srovnatelné kategorie ve městě 

Kunovice jsou restaurace Panský dvůr, nabízející kromě klasických minutek i speciality 

z oblasti Slovácka, dále restaurace Hotel Club, nabízející 100 druhů specialit a výběr 

z více jak 70 druhů pizz. Mezi restaurace nižší kvality ve městě patří Restaurace Fialka, 

Restaurace U Hlaváčků. Managementu AIR HOTELU je doporučeno, aby  

byla restaurace zaměřena spíše na střední a vyšší vrstvy, protože tyto vrstvy poukazují 

 na nedostatek restauračního zařízení jim určeným. 

Dalšími substituty jsou např. Pivnice na Rynku a Hospůdka u Pepy, které se spíše 

zaměřují na prodej alkoholických a nealkoholických nápojů a kavárny Austria a Panský 

dvůr, které se zaměřují na uspokojování jiných potřeb než restaurace AIR HOTELU. 

Wellness 

 V okolí hotelu se nachází několik konkurenčních zařízení. Jedná se o Sirnaté 

Lázně Ostrožská Nová Ves, Aquapark Uherské Hradiště a Hotel Synot ve Starém 

Městě nabízející wellness služby.  

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves nabízejí kompletní balneo provoz, jedná  

se o bazén s protiproudem, saunu, sluneční lázně. Široká je nabídka lázeňských procedur 

např. masáže, sirné koupele, zábaly, individuální cvičení, elektroterapie, akupunktura, 
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estetická dermatologie. Lázeňská léčba v Sirnatých lázních je zaměřená na onemocnění 

pohybového aparátu, rekonvalescenci po úrazech a totální endoprotéze.  

Hotel Synot nabízí wellness konkrétně bazén s protiproudem a exkluzivním 

saunovým světem, tvořeným solnou parní lázní, aroma parní lázní, finskou saunou, aroma 

saunou, tepidariem s vyhřívanými lehátky a hvězdným nebem a odpočinkovou místností  

s relaxační hudbou k dokonalému uvolnění.  

Aquapark Uherské Hradiště nabízí wellness centrum, tvořeno finskou saunou, 

tureckou a bylinnou lázní, ochlazovacím centrem, slaným whirlpoolem, odpočívárnou, 

masážemi a wellness procedury navozující příjemnou uklidňující a relaxační atmosféru. 

Největší konkurence v nabízených wellness službách je Hotel Synot. Neboť  

jde o individuální zařízení sloužící menšímu počtu osob, podobně jako v AIR HOTELU. 

Hotel Synot je ale umístěn ve Starém Městě a tudíž na AIR HOTEL nemá přímý 

konkurenční vliv.  

Noví konkurenti 

Konkurence se neustále rozrůstá a do odvětví přicházejí noví a noví konkurenti. Pro 

omezení síly nových konkurentů slouží bariéry vstupu, které brání vstupu konkurence  

na trh. Těmito bariérami jsou zejména vysoké počáteční investice před zahájením provozu 

hotelu, dále legislativa České republiky a Evropské unie, také značná konkurence na trhu, 

která nechce pustit mezi sebe nováčky, či zdlouhavý proces vyhledávání a získávání 

dodavatelů, také dlouhý proces oslovování a získávání zákazníků i vybudování si dobrého 

jména. V současné době však není patrné, že by došlo ke vstupu nové konkurence na trh 

v okolí města Kunovice, spíše dochází k tomu, že hotely, které zde působily již řadů let, 

jsou v nevyhovujících podmínkách a dochází k jejich zrušení. I přes tyto bariéry  

by společnost AIR HOTEL, měla být ostražitá a zkoumat nové konkurenty a jejich sílu, 

neboť mohou ohrozit činnost hotelu.  

Substituty 

Zákazníci, mohou nahrazovat ubytování, stravování a wellness služby nabízené 

AIR HOTELEM, jinými službami, které jim přinesou stejné uspokojení jejich potřeb. 

Z hlediska ubytovacích služeb, mohou zákazníci využít ubytování u rodiny, u přátel nebo 

zvolit jinou alternativu návštěvy města Kunovice, která však nebude obsahovat ubytovací 

služby ve městě. Stravování v restauraci mohou zákazníci nahradit stravováním v rodině, 
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stravováním v jiných stravovacích zařízeních nebo využít donášky jídel. Wellness služby, 

mohou být zákazníky ve městě nahrazovány návštěvou kina, koncertu, bowlingu, 

návštěvou kulturních a společenských akcí, případně i provozem různých druhů sportu 

např. tenis, fotbal, softbal a házená. I přes tyto substituty budou wellness služby využívat 

zákazníci hotelu, neboť tyto služby budou zahrnuty v ceně ubytování. 

Zákazníci 

Zákazníci a jejich přání mají v cestovním ruchu důležité místo. Při rozhodování  

o ubytovacím zařízení dbá zákazník především na cenu, kvalitu a rozsah nabízených 

služeb, materiální prostředí, a taky na to jaké jsou recenze na toto zařízení. Získání 

zákazníků je zdlouhavý proces, ale jejich ztráta může být náhlá a ohrozit činnost hotelu. 

Proto by se měl management hotelu zaměřit na zjištění a uspokojení potřeb zákazníků ještě 

před tím, než zákazníci vysloví tyto potřeby nahlas. Zákazníci mají na činnost hotelu 

největší vliv, ze všech konkurenčních sil. Proto by hotel měl nejprve určit, kdo jsou jeho 

zákazníci a jaké mají potřeby, následně určit to, jakým způsobem by došlo k uspokojení 

jejich potřeb. Důležité je i zjistit cenu, kterou by byli ochotni za poskytnuté služby zaplatit. 

A dbát na to, aby tyto služby odrážely i požadovanou kvalitu.  A tím dojde ke snížení 

konkurenční síly v této oblasti. Konkrétní analýza zákazníků je popsána v kapitole 4.1.3. 

Dodavatelé 

Dodavatelé jsou pro hotel důležitým článkem, neboť zajišťují plynulý chod všech 

činností, které hotel nabízí. AIR HOTEL je teprve na počátku svého podnikání a nemá 

dojednanou smluvní spolupráci s dodavateli. Proto nedochází k ohrožení jeho činnosti. 

Proto, aby v budoucnu nedošlo k ohrožení tím, že dodavatel nebude plnit své závazky,  

by měl management předčasně uzavřít smlouvy o budoucí spolupráci s náhradními 

dodavateli v případě potřeby. 

Management uvažuje o tom, že část vybavení a zboží bude odebírat  

z velkoobchodu MAKRO Cash Carry ČR, s.r.o., který je zaměřený na prodej zboží pro 

podnikatelské účely. Management uvažuje i o spolupráci s regionálními dodavateli 

konkrétně se jedná o Řeznictví a uzenářství u Kusáků, které nabízí kvalitní zboží, dále 

TEKOO, spol. s.r.o. dodávající ovoce a zeleninu a Pekařství Masařík, které nabízí jeden 

z nejkvalitnějších chlebů v regionu Uherské Hradiště. Management plánuje nakupovat  

na regionálních trzích zeleninu a domácí produkty. 
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4.1.3 Analýza zákazníků 

Pro AIR HOTEL je velmi důležité určit, kdo jsou jeho potencionální zákazníci 

 a jaké mají potřeby. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1. 3, společnost AQE, která vytvořila 

strategický plán rozvoje města Kunovice, zjistila, že ubytovací služby ve městě Kunovice 

jsou nedostatečné. A návštěvníci jsou tak nuceni využít nabídky ubytovacích kapacit  

v Uherském Hradišti. 

 Ubytovací kapacity ve městě Kunovice by nejvíce využili návštěvníci air 

turistiky, kteří se zajímají o tandemové seskoky, pilotování ultralightu, pilotní 

 a parašutistické kurzy a výcviky, vyhlídkové a balónové lety. Dalšími jsou účastníci 

sportovního letectví, to je ve městě pořádáno Slováckým aeroklubem Kunovice. Také  

by ubytovací zařízení využili zaměstnanci leteckého průmyslu, jde o piloty letadel, 

přistávajících na kunovickém letišti. Dalšími využívajícími jsou i obchodní partneři 

společností ve městě, jedná se o obchodní partnery společnosti Aircraft Industiries,  

a. s., která je největší společností ve městě a zabývá se výrobou letadel. O ubytování mají 

zájem i zájemci o historii letectví, o turistické a aktivní vyžití, jedná se zájemce  

o cyklistiku a hipoturistiku. Využít ubytovací zařízení by mohli návštěvníci kulturních 

 a sportovních akcí, které jsou pořádány ve městě Kunovice. Potřeba po ubytování  

je spatřena především u pedagogů a studentů Evropského polytechnického institutu  

a návštěvníků Sirných lázní Ostrožská Nová Ves, neboť tyto lázně mají nedostatečnou 

ubytovací kapacitu.  

Všem těmto zákazníkům by chtěla společnost AIR HOTEL, s.r.o., pomoci 

uspokojit jejich potřebu po ubytovacích kapacitách ve městě Kunovice. Tím, že vybuduje 

hotel, který navíc zajistí zkvalitnění služeb a zatraktivnění města Kunovice.  

Návštěvníci města Kunovice mají potřebu fyziologickou, tedy hladu a žízně, kterou 

AIR HOTEL dokáže uspokojit nabídkou pokrmů v hotelové restauraci nebo nápojů 

v hotelové kavárně. Potřebu bezpečí uspokojí AIR HOTEL tím, že jim nabídne ubytovací 

kapacity. Společenské potřeby návštěvníků, chce management uspokojit nabízením 

wellness služeb a společenských večerů, kde budou mít návštěvníci možnost společenské 

seberealizace. Management bude dbát i na poskytování patřičné úcty, vstřícnosti  

a laskavosti při komunikaci mezi personálem a zákazníkem. Potřebu seberealizace chce 

hotel uspokojit pořádáním leteckých přednášek a tematických večerů, za účelem potřeby 
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zákazníků se neustále dovídat nové informace.   Z potřeb turistických chce AIR HOTEL 

uspokojovat především potřebu změny, klidu a odpočinku.  

4.2 Segmentace trhu 

Segmentace je proces rozdělení zákazníků cestovního ruchu na určité cílové 

skupiny, na které se chce AIR HOTEL zaměřit a těmto skupinám neboli segmentům 

přizpůsobit všechny prvky marketingového mixu. Segmentace se provádí na základě 

nejrůznějších kriterií. Trh zákazníků může být segmentován podle geografických, 

demografických, socioekonomických, psychologických faktorů a také podle cestovní 

zvyklosti Proces segmentace je uveden v příloze č. 5. 

Výběr cílového segmentu 

Jelikož AIR HOTEL je na začátku podnikání, je mu doporučeno aplikovat masivní 

marketing. Hotel by měl svou nabídku zaměřit na všechny segmenty vybraného trhu. 

Důvodem je především menší náklady na tento typ marketingu a také možnost rozšíření 

zaměření na jiné cílové skupiny. Hotelu je doporučováno nezaměřovat svou 

marketingovou strategii na různé cílové skupiny, ale spíše různým cílovým skupinám 

nabídnout služby, které by pro ně mohly být zajímavé např. uvedením balíčků pro ženy, 

které by obsahovaly nocleh, večeři, koktejly, lísky na kulturní akce, wellness procedury  

a masáže. 

4.2.1  Definování cílových skupin 

Management AIR HOTELU by se měl zaměřit na domácí i zahraniční trh. 

Konkrétně na střední a vyšší vrstvu obyvatelstva A, B, C1, cestující buďto samostatně  

bez dětí nebo plné hnízdo I., II., III., ve věkové kategorii mladých lidí (od 25 do 40), 

středních věkových kategorií (od 41 do 60 let) a seniorů (od 61 do 85 let). Dále je 

managamentu doporučeno se zaměřit na zájemce o ubytování a na air – turisty. 

Odhadovaný počet návštěvníků v AIR HOTELU je uveden viz Tab. 2. v příloze č. 6. 

Mladí lidé  

 Mladí lidé chtějí neustále poznávat nové věci, udržují si zdravý životní styl. Tento 

cílový trh vyhledává neobyčejný zážitek, kulturní život a zprostředkování sportovních  

či adrenalinových aktivit. Jde o vyhledávače air - turistiky, účastníky sportovního letectví, 

lidé na služebních cestách, vyhledávače adrenalinových sportů a návštěvníky vyhledávající 
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aktivní pohyb. Mladým lidem může AIR HOTEL nabídnout nevšední zážitek ubytování 

v leteckém hotelu, zdravou výživu v hotelové restauraci a zprostředkování adrenalinových 

akcí pořádaných Slováckým aeroklubem Kunovice. 

Střední věková kategorie  

 Střední věková kategorie se chce také udržovat v kondici, ale dbá i na odpočinek. 

Tato skupina ráda poznává nové kultury a odlišnosti. Jedná se o pracovníky na služebních 

cestách, letecké zaměstnance, návštěvníky vyhledávající tradiční kulturní akce  

a návštěvníky vyhledávající aktivní pohyb. Této cílové skupině bude hotel nabízet služby 

wellness, půjčovnu kol a zprostředkování vstupu na tradiční kulturní akce pořádané 

městem Kunovice.  

Senioři  

Senioři si chtějí dopřávat fyzickou i duševní relaxaci, také mají rádi pěší turistiku, 

při které poznávají nová turistická místa. Chtějí být součástí společnosti, ale jen jako 

diváci. Jedná se návštěvníky se zájmem o leteckou historii, zájemce o turistické vyžití  

a o návštěvníky lázeňských pobytů. Seniorům může hotel nabídnout služby wellness, 

společenské večery a zprostředkování turistických výletů. 

Zájemci o ubytování 

Patří sem zájemci o kvalitní ubytovací zařízení ve městě Kunovice, kteří by využili 

AIR HOTEL jen z důvodu ubytování, ne pro jeho image. Jedná se o návštěvníky 

kulturních, sportovních, folklórních a jiných akcí, které jsou v tomto městě pořádány. 

Jedná se i o návštěvníky Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves, obchodní partnery 

společností působících v tomto městě, pedagogy a studenty, kteří sem přijíždějí za výukou 

nebo studiem. 

Air – turisté 

Jsou turisté vyhledávající leteckou historii, zajímavosti a atrakce. Jedná  

se o zájemce o tandemové seskoky, pilotní a parašutistické kurzy a výcviky, vyhlídkové  

a balónové lety. Mezi tento segment se řadí i účastníci sportovního letectví, zaměstnanci 

leteckého průmyslu, návštěvníci leteckého muzea a lidé, kteří se chystají na cestu letadlem 

a potřebují sebe nebo své děti na tuto cestu psychicky připravit. Všichni zmiňovaní  

by mohli do AIR HOTELU přijíždět především pro jeho leteckou image.  
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4.3 Analýza marketingového výzkumu 

Analýza marketingového výzkumu se skládala nejprve z analýzy internetového 

dotazování a následně z analýzy focus group. Tabulky a grafy k marketingovým 

výzkumům se nacházejí v příloze č. 8. 

4.3.1 Analýza internetového dotazování 

Celkový počet dotazovaných respondentů byl 180. Výběrový soubor tvořili 

respondenti, kteří pocházeli z České republiky a využili již ubytovacích služeb. Celkový 

počet výběrového souboru byl tvořen 171 respondentem, což bylo 95 % z celkového počtu 

dotazovaných. 

Účel využití ubytovacích zařízení 

Nejvíce respondentů využívá ubytovacích služeb spíše soukromě (78 %), služebně 

(22 %), viz Graf 4. 1.   

Graf 4.1 Účel využití ubytovacích služeb 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Rozdělení respondentů podle pohlaví, věkové kategorie a kraje nevykázalo 

významné rozdíly. Toto zjištění poukazuje na to, že pokud respondenti využijí ubytovacích 

služeb, tak převážně za soukromým účelem. Proto, pokud se AIR HOTEL bude chtít 

zaměřit na uspokojování soukromých potřeb, měl by zvolit takové služby a nabídky, které 

budou zajímavé právě pro potenciální zákazníky, kteří podobně jako ve výzkumu dávají 

přednost soukromým účelům. 
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Jak je patrné z Grafu 4. 2, byl nejnavštěvovanějším druhem ubytovacího zařízení  

u respondentů hotel ***, **** (39 %), následně penzion (33 %), hotel *, ** (11 %). Méně 

uváděným druhem byla chata (8 %), kemp (7 %), ubytovna (2 %) a jiné (1 %), mezi jiné 

respondenti uvedli apartmány a couchsurfing.   

Muži volí nejčastěji hotel ***, **** a penzion (oba 37 %), následně kemp  

(11 %). Ženy využívají stejně jako muži hotel ***, **** (40 %), následně penzion  

(30 %) a hotel *, ** (11 %). Rozdělení podle věkové kategorie ukázalo, že jediná věková 

kategorie 21 – 40 let (47 %) upřednostňuje ubytování v penzionu před hotelem ***, ****. 

Rozdíl je patrný u rozdělení podle kraje, kde volí nejčastěji penzion respondenti 

z Královéhradeckého kraje (75 %), Libereckého kraje (54 %), Pardubického kraje (25 %), 

Plzeňského kraje (45 %), Praha (42 %), Středočeský kraj (46 %), Ústecký kraj (44 %)  

a Vysočina (50 %). 

Výsledky u této otázky jsou pro management AIR HOTELU velmi optimistické, 

neboť je patrné, že nejvíce respondenti vyhledávají kvalitnější ubytovací zařízení. Mezi 

kvalitnější ubytovací zařízení by měl patřit i AIR HOTEL, proto by mělo být v propagaci 

hotelu uvedeno, že se jedná o hotel spadající do kategorizace *** hvězdiček. 

Graf 4.2 Nejčastější druh ubytování 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Důležitost při výběru ubytovacího zařízení 

Nejdůležitější (známka 1) při výběru ubytovacího zařízení je pro dotazované 

kvalita ubytování (18 %), cena (17 %) a umístění (14 %). Spíše důležitý (známka 2)  

je interiér (11 %). Důležité (známka 3) je sportovní vyžití (9 %) a wellness (8 %). 
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Nejméně důležité (známka 5) je vybavení pro služební jednání (14 %) a kulturní 

program (9 %). 

Rozdíl je patrný u hodnocení interiéru, kdy muži (38 %) ho hodnotí jako důležitý 

(známka 3) a ženy (39 %) jako spíše důležitý (známka 2). Wellness je pro muže (32 %) 

nejméně důležitý (známka 5) a pro ženy (30 %) spíše důležitý (známka 2). 

 Při rozdělení respondentů podle věkové kategorie jsou patrné jen odchylky  

u hodnocení umístění, interiéru a sportovního vyžití.  Respondenti do 20 let (60 %) hodnotí 

umístění za spíše důležité (známkou 2). Interiér hodnotí respondenti 21- 40 let (41 %)  

za důležitý (známkou 3), tak jako respondenti 61 a více let (34 %). Sportovní vyžití 

považují respondenti 21 – 40 let (25 %) za velmi důležitou a spíše důležitou (známka 1, 2).  

Rozdíly u respondentů podle kraje jsou u hodnocení ceny, kdy ji hodnotí, 

Středočeský kraj (60 %) a Zlínský kraj (44 %) jako spíše důležitou (známka 2). Umístění 

hodnotí dotazovaní z Karlovarského kraje (50 %), Olomouckého kraje (44 %), Plzeňského 

kraje (46 %) a Zlínského kraje (33 %) za spíše důležité (známka 2). Umístění hodnotí 

respondenti z Královéhradeckého kraje (50 %) za důležité (známka 3). Kulturní program  

je spíše důležitý (známka 2) pro dotazované z Ústeckého kraje (33 %) a Karlovarského 

kraje (33 %). Vybavení pro jednání je důležité pro respondenty ze Středočeského kraje  

(50 %). 

Vedení hotelu je doporučováno nejvíce se zaměřit na kvalitu ubytování a stanovení 

ceny za toto ubytování. Pokud AIR HOTEL bude nabízet kvalitní služby, budou zákazníci 

za ně předpokládat určitou cenu. Pokud management zvolí nižší cenu, budou si zákazníci 

mylně myslet, že i služby budou menší kvality a pokud zvolí vysoké ceny, tak si ubytování 

v AIR HOTELU bude moci dovolit jen pár potencionálních zákazníků. Proto by měl AIR 

HOTEL zvolit cenu, která bude odpovídat kvalitě služeb. 

Zdroje informací  

Nejvíce dotazovaných uvedlo, že hledá potřebné informace o ubytovacích 

zařízeních na internetových vyhledávačích (40 %). Druhým nejvyužívanějším zdrojem  

je doporučení přátel (28 %). Následně jsou využívány internetové ubytovací portály  

(19 %), katalogy a brožury cestovních kanceláří (7 %), informační centra (3 %)  

a průvodcovské materiály (3 %). 
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U mužů i žen je stejné hodnocení zdroje informací. Věková kategorie 61 a více let, 

spíše využívá informační centra (6 %) před katalogy a brožurami. Za nejpoužívanější 

zdroje informací uvedli doporučení přátel (35 %) respondenti z Pardubického kraje. 

Jak uvádějí výsledky, jsou internetové zdroje informací u respondentů velmi 

využívané. Proto je velmi důležité, aby vedení AIR HOTELU dbalo na kvalitní a aktuální 

informace o hotelu na webových stránkách, které by měly být dobře ohodnoceny SEO. 

Vedení je doporučeno využít i internetových ubytovacích portálů, které nabízí komplexní 

nabídku ubytovacích zařízení a zákazník si za pomocí těchto portálů může zvolit  

tu nabídku, která je pro něj nejvíce atraktivní. Také by měla společnost AIR HOTEL, s.r.o. 

připravit propagační materiály, které následně umístí do informačních center, neboť tyto 

centra využívají senioři k získání informací o ubytovacím zařízení.  

4.3.2 Letecký zájem 

Většina respondentů se o letectví nezajímá (67 %). O letectví se zajímá (33 %).  

U otázky, jestli se respondenti zajímají o letectví, nebyly u rozdělení podle pohlaví, věkové 

kategorie významné rozdíly. Dotazovaní ze Středočeského kraje uvedli, že se o letectví 

zajímají (64 %). 

Nejvíce dotazovaných se zajímá o leteckou dopravu (54 %), viz Graf 4. 3. 

Následně o sportovní letectví (16 %), o vojenské letectví (15 %), o parašutismus (10 %) 

a nejmenší zájem je o kosmonautiku (5 %).    

Graf 4.3 Druh leteckého zájmu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

U mužů i žen nebyly patrné významné rozdíly. Respondenti ve věkové kategorii  

61 a více let se nejvíce zajímají o vojenské (31 %) a sportovní letectví (31 %). Sportovní 
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letectví nejvíce zajímá respondenty z Jihočeského kraje (100 %), z Plzeňského kraje  

(50 %) a z Ústeckého kraje (50 %). 

Managementu AIR HOTELU je doporučeno využít při marketingové komunikaci 

nástroje patřící k letecké dopravě nebo ke sportovnímu letectví. Např. použít při propagaci 

různé druhy letadel, části letadel nebo příslušenství, která jsou s leteckou dopravou 

neodmyslitelně spjata.  

4.3.3 Známost Zlínského kraje 

Většina dotazovaných uvedla, že vědí (60 %) o tom, že Zlínský kraj je znám 

 i leteckým průmyslem. Toto tvrzení nezná (40 %) respondentů.  

U rozdělení podle pohlaví a věkové kategorie není významného rozdílu  

při hodnocení známosti Zlínského kraje. Většina respondentů z Ústeckého kraje (67 %), 

Středočeského kraje (64 %) a Prahy (58 %), uvedla, že neví o tom, že je Zlínský kraj znám 

i leteckým průmyslem. 

Tato znalost je pro letecký hotel velmi pozitivní, neboť vedení může využít tohoto 

povědomí a při marketingových aktivitách poukázat na skutečnost, že je Zlínský kraj znám 

leteckým průmyslem. 

V Grafu 4. 4 je graficky ztvárněno, co by respondenty nejvíce přimělo k navštívení 

Zlínského kraje.  

Graf 4.4 Důvod návštěvy Zlínského kraje 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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tradičním folklórním akcím (15 %), cyklistice (12 %), lázním (12 %) a sportovním 

akcím (10 %). Méně respondentů by do Zlínského kraje přilákala kongresová turistika  

(6 %), hotel zaměřený na letectví (5 %) a církevní turistika (1 %). 

Muži i ženy hodnotí návštěvu Zlínského kraje stejně. Respondenty do 20 let  

by nejvíce ovlivnily k návštěvě Zlínského kraje sportovní (20 %) a kulturní akce (20 %). 

Dotazované ve věkové kategorii 61 a více let by nejvíce ovlivnily kulturní akce (20 %) 

k návštěvě Zlínského kraje. Nejvíce respondentů z Prahy by ovlivnily k návštěvě tradiční 

folklórní akce (17%). Lázně by (20 %) ovlivnily k návštěvě Zlínského kraje dotazované 

z Karlovarského kraje. Respondenty z Jihočeského kraje by kromě poznávací turistiky  

(20 %) ovlivnila i cyklistika (20 %). 

Jak uvádí vyhodnocení, důležitou atrakcí pro návštěvu Zlínského kraje je poznávací 

turistika, kulturní a tradiční folklórní akce. Ve městě Kunovice jsou hojně pořádány 

kulturní a tradiční folklórní akce, proto by management AIR HOTELU měl využít těchto 

akcí a na tyto dny připravit speciální nabídku, která bude pro návštěvníky těchto akcí 

zajímavá. 

4.3.4 Hodnocení hotelu zaměřeného na letectví 

Nejvíce respondentů uvedlo, že nevědí (50 %), zda by využili, hotelu ***, který  

je zaměřený na letectví. Využilo (25 %) i nevyužilo (25 %) respondentů. 

U mužů i žen nebyly významné rozdíly. Věkové kategorie hodnotily stejně, 

 že nevědí, jestli by využily tento hotel. Respondenti ve věkové kategorii do 20 let  

by využili (27 %) leteckého hotelu, tak jako respondenti (26 %) ve věkové kategorii 61 

 a více let. Respondenti z Jihočeského kraje by určitě nevyužili (50 %) hotel ***  

ve Zlínském kraji. 

Většina respondentů odpověděla, že neví, zda by letecký hotel využila. Toto zjištění 

může být i tím, že si respondenti neumějí představit, jak takový letecký hotel bude vypadat 

a jaké služby bude nabízet. Proto je vedení doporučeno při svých marketingových 

aktivitách, představovat nejenom služby, ale i to, jak bude hotel vypadat a především jaký 

bude mít interiér, v něm bude spočívat výjimečnost hotelu. 

Možnost zájmu v leteckém hotelu 

V leteckém hotelu by respondenty nejvíce zaujaly letecké dekorace ve společných 

prostorách (24 %), viz Graf 4. 5.  
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Graf 4.5 Možnost zaujetí v leteckém hotelu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Další možnosti zaujetí je pro respondenty personál v leteckých uniformách  

(22 %), zprostředkování leteckých zážitků (21 %), letecké dekorace v pokoji (15 %), 

také fotky letadel (8 %), prodej leteckých suvenýrů (6 %). Nejméně by respondenty 
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Dotazované z Ústeckého kraje by nejvíce zaujalo zprostředkování zážitků (24 %), také 
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v uniformách by nejvíce zaujal respondenty z Libereckého kraje (25 %) a 
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jak ve společných prostorách, tak i v pokoji, neboť jak je patrné z výzkumu, by tyto 

dekorace potencionální návštěvníky nejvíce ovlivnili k návštěvě. Také je společnosti 

doporučeno, aby personál hotelu oblékl letecké uniformy.  

Služby v leteckém hotelu 

Nejvíce respondentů by uvítalo (známka 1) v leteckém hotelu ubytování  

se zážitkem (18 %), gastronomické akce (13 %), sportovní akce (13 %) a také wellness 

(11 %), jak je uvedeno v Grafu 4. 6. Spíše by uvítali (známka 2) respondenti kulturní akce 
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Méně by respondenti vyhledávali (známka 4) tematické večery (7 %). Nejméně  

by respondenti chtěli (známka 5) firemní jednání (9 %). 

Hodnocení u respondentů rozdělených podle pohlaví bylo podobné, jen ženy by nejvíce 

uvítaly (známka 1) kulturní akce (41 %) muži by tyto akce spíše uvítali (36 %). Kulturní 

akce by nejvíce uvítali (známka 1) dotazovaní ve věkové kategorii 21 – 40 let (33 %) a tato 

kategorie by uvítala (známka 3) firemní jednání (33 %). Gastronomické akce by spíše 

uvítali (známka 2) dotazovaní z Ústeckého kraje (44 %) a z Prahy (58 %). Respondenti 

z Prahy by uvítali (známka 3) sportovní vyžití (42 %). Kulturní akce by nejvíce uvítali 

(známka 1) respondenti ze Středočeského kraje (45 %) a z Libereckého kraje (46 %). 

Tematické večery by nejvíce uvítali (známka 1) dotazovaní z Moravskoslezského kraje  

(36 %). Promítání filmů by respondenti ze Středočeského kraje (45 %) nejvíce uvítali 

 tak jako respondenti z Olomouckého kraje (38 %). 

Výzkum ukázal, že by nejvíce respondentů mělo zájem o ubytování se zážitkem. 

Zážitková turistika je novým trendem v cestovním ruchu a zákazníci si chtějí odnést z cest 

něco, na co by mohli ještě dlouho vzpomínat. Toho by měla využít i společnost AIR 

HOTEL a využít různých nástrojů zaměřených na letectví, které bude moct host vnímat 

všemi smysly. Velmi vítané jsou i gastronomické akce a wellness, obě tyto služby plánuje 

AIR HOTEL nabízet. Proto je zde určitá pravděpodobnost, že budou tyto služby 

v leteckém hotelu hojně využívány. 

Graf 4.6 Služby v leteckém hotelu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Cena za dvoulůžkový pokoj v leteckém hotelu 

Respondenti by byli ochotni zaplatit za dvoulůžkový pokoj 1001 – 1500 Kč (47 %). 

Následně do 1000 Kč (39 %), 1501 – 2000 Kč (13 %), nad 2000 Kč (1 %).  

U rozdělení podle pohlaví a věkové kategorie nebyly patrné významné rozdíly. 

Cenu do 1000 Kč by byli respondenti nejvíce ochotni zaplatit ve Zlínském kraji (39 %),  

na Vysočině (62 %), v Ústeckém kraji (44 %), v Praze (58 %), v Plzeňském kraji (54 %), 

Libereckém kraji (54 %) a Královéhradeckém kraji (50 %). 

Cena je velmi citlivý nástroj, nejenom proto, že je velmi citlivá na vnější i vnitřní 

vlivy. Ale cena může přilákat nebo i odlákat zákazníky. Podle výzkumu by respondenti 

byli ochotni zaplatit cenu v rozmezí od 1 001 do 1 500 Kč. Navrhována cena  

za dvoulůžkový pokoj je 1400 Kč. Neboť tuto cenu by byli respondenti ochotni zaplatit  

a navíc by bylo dosaženo i zisku.  

Internetová reklama na letecký hotel 

Nejvíce by si respondenti všimli reklamy leteckého hotelu na internetových 

vyhledávačích (38 %), viz Graf 4. 7. Také na sociální síti (24 %), na internetových 

ubytovacích portálech (19 %). Méně dotazovaných by si všimlo reklamy na 

internetových portálech zaměřených na letectví (9 %) a životní styl (9 %). 

Graf 4.7 Internetová reklama 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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(16 %) a i na sociální síti (16 %). 

Internetové vyhledávače 

Sociální sítě 

Ubytovací portály 

Letecké portály 

Životní styl 

38% 

24% 

19% 

9% 

9% 

Internetová reklama 



52 

Výsledky vyhodnocení této otázky se shodují s otázkou zaměřenou na zjištění 

zdroje informací. Nejvíce respondenti využívají internetové vyhledávače. Proto by vedení 

hotelu mělo zvážit, zda využije internetové reklamy na internetových vyhledávačích, nebo 

využije spíše sociálních sítí. Navrhováno je také využít internetových ubytovacích portálu, 

přes které by AIR HOTEL mohl oslovit další potencionální zákazníky. 

Interiér leteckého hotelu 

Dle výzkumu by respondenty nejvíce zaujal dobový interiér (40 %). Dále moderní 

interiér (32 %), futuristický (16 %) a nejméně zajímavý pro respondenty je klasický 

interiér (12 %). 

Muži i ženy mají stejné hodnocení interiéru. Věkovou kategorii 61 a více let  

by nejvíce zaujal moderní interiér (38 %) a dobový interiér (32 %). Moderní interiér  

by nejvíce uvítali dotazovaní z Ústeckého kraje (44 %), Karlovarského kraje (50 %), 

Jihomoravského kraje (47 %) a také z Jihočeského kraje (50 %). Futuristický interiér  

by nejvíce uvítali respondenti z Královéhradeckého kraje (66 %). 

Pokud chce management AIR HOTELU nejvíce zaujmout své zákazníky, měl  

by zvolit dobový a moderní interiér hotelu. Je navrhováno využít dobový interiér 

v hotelové restauraci a moderní interiér využít v hotelovém pokoji.  

Pobytové balíčky v leteckém hotelu 

Nejvíce využívaným balíčkem by byl podle respondentů sportovní balíček (25 %), 

viz Graf 4. 8. Také letecký balíček (23 %), kulturní balíček (19 %), aktivní balíček 

(17 %), rodinný balíček (12 %), nejméně využívaným by se stal služební balíček (3 %). 

Muži i ženy mají podobné hodnocení, jen by po leteckém balíčku muži využili 

aktivní balíček (19 %) a ženy kulturní balíček (20 %). Respondenti do 20 let (26 %) 

 a  41 – 60 let (24 %) by nejvíce využili leteckého balíčku před sportovním. A respondenti 

ve věkové kategorii 61 a více let by po sportovním balíčku využili kulturní balíček (23 %).  

Z rozdělení respondentů podle krajů je rozdíl hodnocení u respondentů  

z Libereckého kraje (24 %) a Jihočeského kraje (35%), kteří by nejvíce využívali letecký 

balíček než sportovní. 
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Graf 4.8 Pobytové balíčky leteckého hotelu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Managementu AIR HOTELU je doporučováno nabízet sportovní balíček, nejen 

 že je u respondentů nejvíce oblíben, ale především proto, že AIR HOTEL nebude nabízet 

sportovní vyžití, a proto může sportovní aktivity nabízet právě touto formou. Dalším 

doporučením je využít i letecké a kulturní balíčky. Pokud budou dobře zvolené aktivity 

v těchto balících, je zde i vysoký předpoklad úspěch. 

4.3.5 Analýza focus group 

Cílem focus group bylo zjistit, který z návrhů log a sloganů byl účastníky nejvíce 

kladně hodnocen. Management AIR HOTELU si vybral z navrhovaných 13 log 3 návrhy  

a tyto návrhy byly použity pro hodnocení. Celkový počet účastníků focus group byl 10. 

Účastnilo se 6 žen a 4 muži. Byly hodnoceny 3 návrhy log a 3 návrhy sloganů. Loga byla 

navrhována jen v černé barvě, aby bylo hodnoceno jen grafické ztvárnění a kompozice 

písma a letadla.  Hodnocení proběhlo na škále od 1 do 5, kdy 1 bylo nejlepší hodnocení  

a 5 nejhorší hodnocení. 

První návrh loga 

První návrh loga, viz Příloha č. 3, byl hodnocen jako lepší (známka 2) viz Graf 4. 9, 

také prostý, sympatický, vzdušný, příjemný. Bylo doporučeno změnit kompozice textu  

a letadla, dodat horní oblouk letu letadla nebo odstranit letadlo a také přidat barevnost. 

Nejlepší vlastností loga (známka 1) byla čitelnost (70%). Spíše lepší (známka 2) byla 

hodnocena atraktivita (50 %), soulad se zadáním (50 %) a profesionalita (60 %). Jako 

průměrná (známka 3) byla u loga č. 1 hodnocena modernost (60 %). 
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Druhý návrh loga 

Druhý návrh loga viz Příloha č. 3, byl hodnocen jako nejlepší (známka 1)  

a také jako lepší (známka 2), následně jako klidný, tvrdý, moderní, výstižný. Bylo 

navrhováno změnit barevnost nebo typ písma. Nejlépe (známka 1) byla ohodnocena 

modernost (70%), čitelnost (60 %), profesionalita (50 %) a soulad se zadáním (40 %). 

Spíše lepší (známka 2), byla hodnocena atraktivita (50 %). 

Třetí návrh loga 

Třetí návrh loga, viz Příloha č. 3, byl hodnocen jako lepší (známka 2) následně jako 

milý, přátelský, retro, usedlý. Bylo doporučeno změnit „A“ a typ písma. Nejlepší  

(známka 1) byla u tohoto loga hodnocena atraktivita (40 %). Spíše lepší (známka 2)  

byl hodnocen souladu se zadáním (60 %), čitelnost (50 %), profesionalita (40 %)  

a modernost (30 %). 

Celkové hodnocení log 

Jak je patrné z Grafu 4. 9 nejlépe je hodnoceno logo č. 2 (40 %). Následovalo logo 

č. 3 (20 %) a jako poslední skončilo logo č. 1 (20 %).  

Graf 4.9 Celkové hodnocení log 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

První návrh sloganu 

„Sneseme Vám modré z nebe“ 

První návrh sloganu byl ohodnocen nejlepší (40 %) a průměrné (40 %), jak  

je patrné z Grafu 4. 10, byl hodnocen jako běžný, omšelý, originální, příjemný, kýčovitý. 

Bylo doporučeno změnit část textu.  
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Jako nejlepší (známka 1) byla hodnocena vlastnost čitelnost (50 %), pochopitelnost 

(50 %), soulad se zadáním (40 %). Lepší (známka 2) byla hodnocena modernost (50 %).  

Druhý návrh sloganu 

„Vstupte na palubu“ 

Druhý návrh sloganu ohodnotilo jako lepší (40 %), viz Graf 4. 10, následně byl 

hodnocen jako milý, dobrý, příjemný, nedokončený. Doporučeno bylo přidat slovo letadla.  

Nejlepší (známka 1) byla hodnocena modernost (30 %). Spíše Lepší (známka 2) 

byla čitelnost (50 %), pochopitelnost (50 %), soulad se zadáním (30 %). Průměrná 

(známka 3) byla hodnocena atraktivita (40 %). 

Třetí návrh sloganu 

„Poleťte s námi do oblak“ 

Třetí návrh sloganu byl ohodnocen jako lepší (40 %) viz Graf 4. 10, následně jako 

milý, výstižný, příjemný. Respondenti by slogan zkrátili na „… s námi do oblak“ nebo 

„poleťte do oblak. 

Nejlepší (známka 1) byla hodnocena pochopitelnost (50 %). Spíše lepší (známka 

2) byla hodnocena čitelnost (60 %), atraktivita (50 %), soulad se zadáním (50 %)  

a modernost (40 %). 

Celkové hodnocení sloganů 

Nejlepší hodnocený je slogan č. 1 (40 %). Jak je uvedeno v Grafu 4. 10. Druhé 

nejlepší hodnocení měl slogan č. 3 (20 %), byl hodnocen jako lepší (40 %) a průměrný 

(40%). Nejhůř oznámkován byl slogan č. 2, ten byl hodnocen jako nejlepší (20 %), jako 

lepší (40 %) a jako průměrný (30 %). 

Společnosti je doporučeno použít spíše slogan č. 3 konkrétně „Poleťte s námi  

do oblak“, který byl sice respondenty ohodnocen jako druhý nejvhodnější, avšak vítězný 

slogan měl horší slovní ohodnocení u účastníků focus group. 
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Graf 4.10 Celkové hodnocení sloganů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

4.3.6 Souhrnné závěry vlastního marketingového výzkumu 

Internetové dotazování 

Hlavním cílem internetového dotazování bylo zjistit názory potencionálních 

zákazníků na služby, které by měl AIR HOTEL nabízet, dále za jakou cenu, 

prostřednictvím jakých komunikačních a distribučních kanálů, jaké materiální prostředí 

zvolit a jaké pobytové balíčky připravit, aby odpovídaly potřebám potencionálních 

zákazníků.  

Tento cíl byl dosažen, neboť bylo zjištěno, že by se společnost měla zaměřit  

na ubytování se zážitkem. A využít různých doplňků interiéru, které budou zaměřeny  

na letectví, a tyto doplňky bude moci host vnímat všemi smysly. Velmi vítané jsou 

 i gastronomické akce a wellness, obě tyto služby plánuje AIR HOTEL nabízet. Proto  

je zde určitá pravděpodobnost, že budou tyto služby v leteckém hotelu hojně využívány. 

Podle výzkumu by respondenti byli ochotni zaplatit za dvoulůžkový pokoj 

v leteckém hotelu cenu v rozmezí od 1 001 do 1 500 Kč. Navrhována cena za dvoulůžkový 

pokoj je 1400 Kč. Neboť by bylo dosaženo i zisku.  

Vedení hotelu bylo doporučeno umístit internetovou reklamu na internetových 

vyhledávačích, sociálních sítí a ubytovacích portálech, přes které by AIR HOTEL mohl 

nejvíce oslovit potencionální zákazníky. 

Pokud chce management AIR HOTELU zaujmout své zákazníky, měl by zvolit 

dobový i moderní interiér hotelu. Je navrhováno využít dobový interiér v hotelové 

restauraci a moderní interiér v hotelových pokojích.  

Slogan č. 1 

Slogan č. 2 

Slogan č. 3 

40% 

20% 

20% 

10% 

40% 

40% 

40% 

30% 

40% 

10% 

10% 

Celkové hodnocení sloganů  

Nejlepší Lepší Průměrné Horší Nejhorší 
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Managementu AIR HOTELU je dále doporučováno nabízet sportovní balíčky, 

když nemůže AIR HOTEL nabízet sportovní vyžití přímo, může tak učinit prostřednictvím 

těchto sportovních balíčků, kdy nabídne zprostředkování sportovního vyžití u jiných 

poskytovatelů. Management by měl využít i letecké a kulturní balíčky. Pokud budou tyto 

balíčky obsahovat dobře zvolené aktivity, je zde i vysoký předpoklad na úspěch  

u zákazníků. 

Focus group 

Cílem focus group bylo zjistit, které z návrhů log a sloganů budou u účastníků 

focus group nejvíce kladně hodnoceny. Nejlépe hodnocené logo a slogan, chce vedení AIR 

HOTELU použít pro určení své podnikové image. 

Společnosti AIR HOTEL je doporučeno, aby pro svou podnikovou image využila 

loga č. 2, které bylo u účastníků focus group nejlépe slovně i písemně hodnoceno. Dále  

je vedení doporučeno použít slogan č. 3 konkrétně „S námi nad oblaky“. 
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4.4 Analýza SWOT  

Cílem SWOT analýzy je identifikovat a ohodnotit jednotlivé faktory, které nejvíce 

charakterizují AIR HOTEL a následně určit příležitost a hrozby, které mohou provoz 

hotelu ohrozit, neboť je na začátků svého podnikání. SWOT analýza je sestavována podle 

projektu a plánu managementu viz Tab. 4. 2. 

Tab. 4.2 SWOT analýza AIR HOTELU 

Silné stránky Slabé stránky 

Strategická poloha hotelu v centru města Kunovice Umístění hotelu v blízkosti rušné komunikace 

Dobrá dopravní dostupnost města Kunovice Parkoviště není u hotelu 

Vyšší standard ubytovacího zařízení Umístnění v menším městě 

Ojedinělá image hotelu Absence sportovních aktivit uvnitř hotelu 

Bezbariérový přístup Absence přírody v okolí hotelu 

Energetická nenáročnost Vysoké počáteční náklady na provoz 

Restaurace a kavárna v objektu Umístnění rušné komunikace v blízkosti hotelu 

Poskytování wellness služeb, masáží a zkrašlovacích 

procedur 

Nízké turistické vybavení města Kunovice 

Pořádání společenských akcí   

Letecké vybavení   

Místnost sloužící pouze hotelovým hostů a dětem   

Kvalifikovaný a vstřícný personál  

Zprostředkovávání kulturních a leteckých zážitků  

Dobrá síť cyklostezek v okolí města Kunovice   

Příležitosti Hrozby 

Odlišnost od konkurence Ztráta zájmu o ubytovací kapacity ve městě 

Kunovice 

Nové trendy týkající se ochrany životního prostředí Vysoké daňové zatížení 

Nové motivy zákazníků především seberealizace a 

učení se 

Silná konkurence ve městě Uh. Hradiště 

Využití nových technologií při provozu hotelu Zkvalitnění turistických služeb ve městě Uh. 

Hradiště 

Využití sociálních sítí při marketingové komunikaci Atraktivní nabídka zahraničního turistického 

ruchu 

Vznik air parku ve městě Kunovice Zrušení kulturních akcí města Kunovice 

Spolupráce s Moravským leteckým klastrem  Nízká kvalita dodavatelských služeb a 

produktů 

Společná propagace cestovního ruchu ve městě 

Kunovice, vytvoření společných prezentací 

Omezení leteckých akcí Slováckého aeroklubu 

Vytvoření samostatných webových stránek se 

zaměřením na cestovní ruch ve městě Kunovice 

Omezení sportovních akcí ve městě Kunovice 

Zapsání Jízdy králů do seznamu UNESCO  

Zdroj: Vlastní  
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5 Návrh marketingové strategie 

Cílem kapitoly je navrhnout společnosti AIR HOTEL, s.r.o. vhodnou 

marketingovou strategii, která by napomohla k dosažení strategických marketingových 

cílů. Nejprve je vymezena a určena marketingová strategie. Následně je vytýčena strategie 

marketingového mixu. Návrhy jsou prováděny na základě získaných primárních informací 

z marketingového výzkumu kapitola 4. 4. A na základě sekundárních informací uvedených 

v kapitole 4. 

5.1 Vymezení marketingové strategie 

Než bude vybrána marketingová strategie, je důležité vymezit poslání, cíl  

a strategický marketingový cíl společnosti. 

Poslání hotelu  

Posláním společnosti AIR HOTEL, s.r.o., je vytvořit hotel, který nejenom,  

že uspokojí poptávku po ubytovacích službách ve městě Kunovice, ale nabídne svým 

zákazníkům i kvalitní služby, umocněné nevšedním leteckým zážitkem za odpovídající 

cenu. Posláním je i podporovat dobré vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, 

vedením města a obyvateli města Kunovice. 

Cílem společnosti 

Cílem je uspokojit nedostatek kvalitních ubytovacích zařízení ve městě Kunovice. 

Zkvalitnění infrastruktury kulturně - poznávací formy cestovního ruchu, která byla jednou 

z podmínek pro zapsání Jízdy králů v Kunovicích do nehmotného kulturního dědictví 

UNESCO.  

Specifickým cílem je vytvoření architektonické zajímavosti a nového tématu  

pro pobyt ve městě Kunovice. A tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu  

a zvýšení návštěvnosti Zlínského kraje. 

Strategický marketingový cíl 

 zvýšení povědomosti o AIR HOTELU do dvou let od vybudování o 30 % u cílové 

skupiny zákazníků; 

 návštěvnost AIR HOTELU bude 3624 zákazníků (viz Tab. 2 příloha č. 6) v prvním 

roce po vybudování a v druhém roce dojde ke zvýšení této návštěvnosti o 20 %. 
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5.2 Marketingová strategie 

Pro dosažení těchto cílů je navrhováno využít růstovou strategii, především 

soustředěnou diverzifikaci (nové produkty na nové trhy). Tato strategie je jedna 

 z nejnáročnějších, neboť společnost musí vybudovat kvalitní distribuční a komunikační síť 

ke svým potencionálním zákazníkům. Tyto zákazníky by měla společnost oslovit kvalitní  

a ucelenou podnikatelskou identitou a uceleným marketingovým mixem. 

V současné době je společnost AIR HOTEL, s.r.o. vstupující na český i zahraniční 

trh cestovního ruchu. Společnost je menší, proto je pro ni navržena jedna průřezová 

marketingová strategie a vymezena jedna strategická obchodní jednotka (SBU), tou  

je poskytování ubytování, která by byla doplněna o stravování, wellness a pronájem 

prostor. Managementu je navrhováno v rámci marketingové strategie využít jedinečné 

image hotelu, která by měla být zaměřená na letectví a příběh ppl. Jana Hrubého, pokud  

by byla doplněna o kvalitu poskytovaných služeb, může být docíleno konkurenční výhody 

a navíc i dosaženo vůdcovské pozice na trhu, na který společnost vstupuje. 

5.3 Podniková identita 

Filozofie společnosti AIR HOTELU je popsána v kapitole 5. 1. Management AIR 

HOTELU by měl dbát na to, aby podniková kultura vytvářela pozitivní vztahy mezi 

zákazníky, dodavateli, společnostmi, vedením a obyvateli ve městě Kunovice. Společnosti 

je doporučeno, aby svoji leteckou image, kterou si v projektu stanovila, použila 

v architektuře, ve všech doplňcích, nábytku, tiskovinách i při marketingové komunikaci. 

Tím by docílila pozitivní podnikové image, díky které by došlo ke splnění stanovených 

marketingových cílů.  

Společnost AIR HOTEL, s.r.o. by měla mít při svém vstupu na trh profesionálně 

zpracovaný návrh podnikové identity. V rámci diplomové práce byl naznačen směr 

podnikového designu v podobě navržení loga a sloganu AIR HOTELU, jestli  

by se společnost vydala tímto směrem, mohla by docílit určité konkurenční výhody. 

Logo 

Z výsledku kvalitativního výzkumu bylo zjištěno, že nejlepším logo bylo logo č. 2, 

viz Obr. 5. 1. Toto logo představuje hotel, na kterém je umístěno letadlo „AIR“ postraní 

čáry značí křídla letounu. Letadlo přistává v hotelu, proto jsou postraní čáry rozmazány.  
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Barevnost loga 

Respondenti ve focus group kapitola 4. 4. navrhovali dodat více barvy. Proto  

je v tiskovinách AIR HOTELU plánováno využít černou, bílou, azurovou a stříbrnou 

barvu. 

 černá barva by byla vyjádřením nového začátku; 

 azurová barva by značila oblohu, vzduch, volnost; 

 bílá barva by vyjadřovala svobodu, čistotu; 

 stříbrná barva by vyjadřovala starostí a problémů, které by neměli mít hosté v AIR 

HOTELU. 

Obr. 5.1 Návrh loga č. 2 

 

Zdroj: Vlastní 

Slogan 

Navrhováno je použít slogan „s námi nad oblaky“. Tento slogan by vyjadřoval to, 

že AIR HOTEL chce splnit svým zákazníkům jejich potřeby a sny. Chce nabídnout něco 

víc, něco nadoblačné. 

Dalším doporučením v podnikovém designu je využít bílé, azurové a černé barvy 

jak v interiéru, tak i v exteriéru hotelu. Logo a slogan by mohla společnost použít  

na uniformy personálu, které by byly podobné uniformám leteckého personálu, dále toto 

logo by mohlo být umístěno na všech nástrojích použitých při marketingové komunikaci. 

Logo by mohlo být použito na firemních produktech a tiskovinách např. na dopisním 

papíru, hlavičkovém papíru, formulářích, inzerátech, reklamních a informačních 

materiálech, vizitkách, tiskových a výročních zprávách.  



62 

5.4 Návrh marketingového mixu 

Marketingový mix je soubor nástrojů, konkrétně se jedná o produkt, cenu, 

distribuci, marketingovou komunikaci, lidi, materiální prostředí, balíčky, programy  

a spolupráci, který je managementu AIR HOTELU navrhovány proto, aby přispěl 

k dosažení strategických marketingových cílů. Funkční strategie marketingového mixu 

 je uvedena v příloze č. 7. 

5.4.1 Produkt 

S určením produktové strategie souvisí i určení celkové strategie značky,  

je doporučeno zvolit strategii jednotné firemní značky AIR HOTEL, která bude označovat 

všechny služby poskytnuté v tomto hotelu. Navrhováno je použít strategii značky 

zaměřené na leteckou image a kvalitní poskytované služby, která by přispěla k vytvoření 

značky nejlepší kvality. 

AIR HOTEL bude umístěn ve městě Kunovice, které spadá do okresu Uherské 

Hradiště, jednoho ze čtyř turistických oblastí Zlínského kraje. Hotel bude hotel inspirován 

tematikou letectví a parašutismu, díky dlouholeté tradici letecké výroby v Kunovicích. 

Hotel bude nabízet své služby nejen návštěvníkům, kteří vyhledávají turistické, kulturní  

a sportovní vyžití, ale i zájemcům o tzv. air - turistiku. Hotel bude disponovat 12 

dvoulůžkovými pokoji a 5 apartmány. Plánovanou součástí hotelu je stylová restaurace, 

kavárna, wellenss, letní zahrádka, parkoviště.  

Pro dosažení strategických marketingových cílů je nutné zaměřit se v AIR HOTELU  

na ubytovací služby, které by byly doplněny o služby stravovací a doplňkové.  

Ubytovací služby 

Jak již bylo zjištěno z internetového dotazování, kapitola 4. 4, měla by  

se společnost zaměřit na poskytnutí kvalitního ubytování a nabízet jej za odpovídající 

cenu. Dále by se společnost měla zaměřit na ubytování se zážitkem. A využít různých 

doplňků interiéru a exteriéru hotelu, které budou zaměřeny na letectví. Tyto doplňky pak 

budou hosté moci vnímat všemi smysly a díky nim si vytvoří ucelený letecký zážitek, který 

si sebou odvezou domů. Ubytovací služby by nejvíce posloužili zájemcům o ubytování,  

ale pokud by bylo využito letecké materiální prostředí v prostorách ubytování, bylo by  

to zajímavé i pro air – turisty. 
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Stravovací služby 

Restaurace 

Hotel bude nabízet svým hostům také stravovací služby v hotelové restauraci.  

Z internetového dotazování bylo zjištěno, kapitola 4. 4, že by respondenti nejvíce uvítali  

v restauraci AIR HOTELU gastronomické akce, doporučeno je nabízet tyto akce a navíc  

je zaměřit tematicky na letecké události nebo kuchyni celého světa, tyto akce by nejenom 

přilákaly potencionální zájemce o ubytování, ale i širokou veřejnost. 

Kavárna 

Součástí hotelu je plánována i kavárna. Managementu je spíše doporučováno místo 

zmíněné kavárny vybudovat v prostorách recepce tzv. lobby bar, neboť v blízkosti AIR 

HOTELU jsou vybudovány dvě kavárny, jak uvádí kapitola 4. 2.  

Doplňkové služby 

Recepce  

Vysoký potenciál úspěchu u zákazníků by měly doplňkové služby zaměřeny 

na letectví. Zprostředkování návštěvy leteckého muzea, pozorovacích letů, pilotního 

výcviku či paravýcviku, pořádání přednášek a konferencí na letecká témata. Tyto služby  

by nejvíce přilákaly air – turisty. 

Wellness  

Jak vyplynulo z internetového dotazování, kapitola 4. 4, mezi další služby, na které 

by se společnost měla zaměřit je wellness. V AIR HOTELU je plánován především 

plavecký bazén s masážními chrliči a vývěvou, whirlpool pro 4 osoby s teplotou vody 

35°C, finská, parní a eukalyptová sauna, místnost pro inhalaci kyslíku, relaxační prostor  

s anatomicky tvarovanými lehátky a prostory pro fit centrum, které by zvýšilo zájem  

o hotel.  Wellness by ocenily segmenty střední generace a seniorů. 

5.4.2 Cena 

Doporučeno je využít v AIR HOTELU cenovou strategii průniku na trh, tedy 

nasadit nízké ceny produktu, tím získat větší podíl na trhu a odrazit konkurenci. Následně 

po získání zákazníků je managementu AIR HOTELU doporučeno cenu zvýšit, neboť 

by měla odrážet kvalitní služby poskytované v tomto hotelu. Společnost by měla stanovit 
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ceny podle cen konkurence a na základě vnímané hodnoty zákazníka. Vedení by nemělo 

poskytovat různou cenu pro různé segmenty, neboť by to mohlo ohrozit pověst hotelu. 

Jedinou výjimkou by byly děti, kterým by byla poskytnuta jiná cena než ostatním.  

Po zvýšení počtu zákazníků, zvolit i diskriminační ceny podle doby. Management by však 

měl uvažovat o slevě na ubytování pro distribuční články. Pro konečného zákazníka AIR 

HOTELU je navrhováno použít prémie při opakovaném ubytování v hotelu. Mělo by dojít 

k rozdělení ceny v ubytování, ve stravování a v doplňkových službách.  

Cena ubytování 

Z internetového dotazování vyplynulo, kapitola 4. 4, že je cenová úroveň druhým 

nejdůležitějším atributem u respondentů při výběru ubytovacích zařízení, proto by měla 

odpovídat kvalitě nabízených služeb. Z výsledků internetového dotazování, bylo zjištěno, 

že by respondenti byli ochotni za ubytování v leteckém hotelu zaplatit cenu v rozmezí  

od 1001 – 1500 Kč. Konkurence určila cenu dvoulůžkového pokoje od 1500 – 1600 Kč viz 

Tab. 2 příloha č. 6. Proto je navrhovaná cena 1400 Kč, která je nižší než má konkurence, 

ale nejvyšší, jakou jsou ochotni zaplatit respondenti. 

 1400 Kč/dvoulůžkový pokoj, 

 1600 Kč/apartmán, 

 500 Kč/přistýlka, 

 150 Kč/dětská postýlka. 

Cena stravování 

Společnosti je doporučeno stanovit cenu ve stravování dvěma způsoby. První 

způsob stanovení ceny by bylo stanovení na základě konkurence, při určení ceny za plnou 

penzi a polopenzi. Druhý způsob stanovení ceny ve stravování by měly být na základě 

nákladů a marže. Tyto ceníkové ceny by následně měli být uvedeny v jídelním  

a nápojovém lístku v hotelové restauraci a v kavárně.  

 200 Kč/osoba/den (plná penze), 

 100 Kč/dítě/den (plná penze), 

 100 Kč/osoba/den (polopenze), 

 50 Kč/dítě/ den (polopenze). 
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Cena doplňkových služeb 

Stanovení cen u doplňkových služeb je na základě nákladů na poskytování této 

služby, ke kterým by byla přičtena marže. Cena wellness by měla být pro ubytované hosty 

zahrnuta v ceně ubytování. Ceny wellness pro veřejnost by mohla společnost stanovit  

na základě konkurenčních cen wellness v Hotelu Synot.  

 150 Kč /60 min /osoba, 

 190 Kč /90 min/osoba, 

 260 Kč /120 min/osoba. 

5.4.3 Distribuce 

Společnost AIR HOTEL, s.r.o., využije strategii kooperačních vztahu  

pro spolupráci s distributory, která by byla provedena přes hybridní distribuční systémy, 

které jsou vhodné pro spolupráci s internetovými distributory. Je doporučováno 

managementu AIR HOTEL se zaměřit na tento typ distributorů. Dále je zvolit selektivní 

distribuci, při které se zaměří jak na přímé tak i na nepřímé distribuční cesty a využije jen 

ty mezičlánky, které by odpovídaly celkové strategii AIR HOTEL. Z hlediska přímé 

distribuce je managementu AIR HOTELU doporučeno, aby oslovoval své potencionální 

zákazníky přes své webové stránky. 

Z nástrojů nepřímé distribuce by společnost využila centrální rezervační systémy, 

touroperátory, aerolinie, cestovní agentury a také, jak bylo zjištěno z internetového 

výzkumu 4. 4. služby internetových ubytovacích portálů, které nabízejí komplexní nabídku 

ubytovacích zařízení. Společnost AIR HOTEL, s.r.o. by měla využít i odbytové 

pomocníky.  

5.4.4 Marketingová komunikace 

Prostřednictvím marketingové komunikace může být dosaženo zvýšení povědomí 

potencionálních zákazníků o AIR HOTEL. Vedení je doporučeno využít informační 

komunikaci, která by informovala potencionální zákazníky o službách a také o image AIR 

HOTELU. Využit strategii tlaku, při které by management stimuloval distribuční články 

 a strategii tahu, která by konkrétně oslovila potencionální zákazníky.  
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V rámci marketingové komunikace je společnosti AIR HOTEL, s.r.o. doporučeno 

využít jak ATL (Above the Line) nadlinkovou reklamu, tak i BTL (Bellow the Line) 

podlinkou, konkrétně public relation a podporu prodeje. 

Rozpočet 

Společnost AIR HOTEL, s.r.o. je společností, která vstupuje na trh. Proto,  

je doporučeno vynaložit finanční prostředky na ty nástroje marketingové komunikace, 

které jsou pro chod hotelu nejvíce důležité. Rozpočet si management AIR HOTELU 

stanovil 300 000 Kč. Celkové vyhodnocení rozpočtu je uvedeno v Tab. 5. 1. 

Tab. 5.1 Nástroje marketingové komunikace 

Druh marketingové komunikace Nástroje Rozpočet 

Public relations 

  

 

společenské setkání 

zprostředkovatelů 

5 000 Kč 

den otevřených dveří 10 000 Kč 

slavnostní otevření 30 000 Kč 

lunch pro významné 

spolupracovníky a vedení města 

5 000 Kč 

Reklama   

tištěná reklama 

  

  

  

  

malé brožury 20 000 Kč 

plakáty 5 000 Kč 

billboardy 36 000 Kč 

směrovky 10 000 Kč 

jídelní a nápojový lístek 5 000 Kč 

internetová reklama 

  

  

webové stránky 20 000 Kč 

bannerové reklamy 20 000 Kč 

facebook 0 Kč 

youtube 0 Kč 

venkovní reklama světelný neonový nápis 6 000 Kč 

koupě letadla 50 000 Kč 

Podpora prodeje 

  

  

  

 visačky 20 000 Kč 

hygienické potřeby  40 000 Kč 

odznáček 20 000 Kč 

výstavy a veletrhy 10 000 Kč 

 Celkem 

 

312 000 Kč 

Zdroj: Vlastní 
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Celkový rozpočet na marketingovou komunikaci byl společností AIR HOTEL, 

s.r.o., stanoven na 300 000 Kč, navrhovaný rozpočet marketingové kampaně je o 12 000 

Kč překročen tedy 312 000 Kč, ten však management vyhodnotil jako přijatelný.  

Cílové skupiny marketingové komunikace 

Management AIR HOTELU by měl oslovit nástroji marketingové komunikace 

mladé lidi, střední generace a seniory, dále zájemce o ubytování a air – turisty na domácím 

i zahraničním trhu.  

 mladí lidé - plakáty a billboardy, webové stránky, sociální sítě a den otevřených 

dveří, bannery na internetových vyhledávačích; 

 střední generace - propagační brožury, billboardy, webové stránky, tiskové 

zprávy, den otevřených dveří a bannery na internetových vyhledávačích; 

 senioři - propagační materiály zasílané do informačních center a lázní, direct mail 

organizacím zaměřujícím se na seniory; 

 zájemce o ubytování - propagační brožury, plakáty a billboardy, webové stránky, 

sociální sítě, bannery na internetových vyhledávačích, propagační materiály 

zasílané do informačních center a lázní, direct mail zasílaný na Městský úřad 

v Kunovicích a v okolních městech, také do společností a škol, působících 

v Kunovicích; 

 air - turisty - webové stránky, sociální sítě, bannery na internetových 

vyhledávačích, propagační materiály zasílané do leteckých společností, na letiště, 

do propagačních agentur, direct mail zasílaný do aeroklubů, také do společností  

a škol zabývajících se letectvím. 

Zahraniční trh 

 mladí lidé - propagační materiály zaslány do zahraničních cestovních kanceláří, 

pozvání zástupců zahraničních cestovních kanceláří k návštěvě, direct maily 

zájmovým cestovním zahraničním organizacím a také reklama na sociální síti; 

 střední generace - propagační materiály v cizím jazyce zaslány do zahraničních 

cestovních kanceláří a rezervačních systémů, pozvání k návštěvě a společenskému 

posezení těchto zahraničních zástupců, zahraniční veletrhy a výstavy na stánku 

Východní Morava; 
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 senioři - propagační materiály v cizím jazyce zaslány do zahraničních cestovních 

kanceláří a rezervačních systémů, a také do zahraničních turistických center, direct 

mail zahraničním organizacím sdružující seniory; 

 zájemce o ubytování - propagační materiály v cizím jazyce zaslány  

do zahraničních cestovních kanceláří a rezervačních systémů, pozvání k návštěvě  

a společenskému posezení těchto zahraničních zástupců, zahraniční veletrhy  

a výstavy, webové stránky v jiné jazykové mutaci, sociální sítě, bannery  

na zahraničních internetových vyhledávačích, propagační materiály zasílané  

do zahraničních informačních center, direct maily zájmovým cestovním 

zahraničním organizacím; 

 air - turisty - direct maily zahraničním leteckým organizacím a zahraničním 

aeroklubům, webové stránky, zahraniční veletrhy a výstavy na stánku Východní 

Morava, bannery na zahraničních internetových vyhledávačích, propagační 

materiály zasílané do zahraničních leteckých společností, na zahraniční letiště,  

do zahraničních propagačních agentur. 

Public relation 

Public relation, neboli vztah s veřejností se rozděluje na dvě části vnitřní a vnější. 

Doporučeno je spíše se zaměřit na vnější PR, konkrétně na potencionální zákazníky  

a zprostředkovatele, vedení města a jeho obyvatele, na společnosti působící ve městě 

Kunovice. Je navrhováno, aby potencionální zákazníci byli oslovování tiskovými zprávami 

a zprostředkovatelé převážně direct mailem. Je navrhováno, aby vedení AIR HOTEL, 

budovalo základnu pro kvalitní vztahy nejen mezi zákazníky, distributory, ale i mezi 

zaměstnanci, společnostmi působícími v tomto městě, vedením a obyvateli města 

Kunovice. 

Je doporučováno vedení AIR HOTELU uspořádat slavnostní otevření hotelu. Pro 

oslovení potencionálních zákazníků je doporučeno společnosti připravovat tiskové zprávy 

a aktuální informace o AIR HOTELU, které by byly zasílány do regionálních,  

ale i celostátních deníků a do tiskovin zaměřených na hotelnictví (např. Hotel & Spa).  

Je doporučeno oslovování zprostředkovatelů pomocí direct mailu a uspořádat pro  

ně společenské setkání. Pro navázání dobrého vztahu s obyvateli Zlínského kraje  

je navrhováno uspořádat den otevřených dveří. Dále by společnost AIR HOTEL, s.r.o. 
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měla pozvat významné partnery a představitele města na společenské setkání, aby tak 

vytvořila kvalitní vztahy. 

Reklama 

Celkový koncept reklamního sdělení by měl vycházet z jednotné podnikové identity 

a především díky ní, by mělo být dosaženo zvýšení povědomí o AIR HOTELU  

u potencionálních zákazníků. Je navrhováno, aby byla použita firemní institucionální 

reklama, která by byla zaměřena na představení AIR HOTELU a služeb, které společnost 

nabízí. Rozlišují se tři druhy reklamy a to ústní, tištěná a internetová. 

Druhy reklamy 

AIR HOTEL by měl dbát na uspokojení zákazníků a vytvořit takovou atmosféru 

klidu, čistoty a kvality, díky níž by bylo docíleno šíření pozitivní ústní reklamy, která by  

se navíc šířila sama. Neboť jak je patrné z internetového dotazování, kapitola 4. 4, ústní 

reklama je druhým nejvyužívanějším zdrojem informací o ubytovacích zařízeních 

především jde o doporučení přátel.  

Tištěná reklama je dalším důležitým nástrojem, kterého by měl management AIR 

HOTELU využít při své marketingové kampani především propagační materiály, brožury, 

plakáty a billboardy, aby zákazník našel cestu do hotelu je doporučováno, aby byla tato 

cesta vyznačena pomocí směrovek na silnici. Tištěnou reklamou je i jídelní a nápojový 

lístek, který by měl hosta zaujmout, ale měl by i ladit s celkovou podnikovou identitou. 

Internet je nejdůležitějším nástrojem reklamy, to také uvádí výsledky internetového 

dotazování, kapitola 4. 4, ve kterém 40 % dotazovaných uvedlo, že čerpají potřebné 

informace z internetu. Proto je společnosti doporučováno se na tento druh reklamy nejvíce 

zaměřit. Je navrhováno, aby si společnost nechala vytvořit profesionální webové stránky, 

návrh těchto stránek je uveden v příloze č. 10. Dalším doporučením managementu je 

využít bannerové reklamy, jak uvedli respondenti v internetovém dotazování, kapitola 4. 4, 

nejvíce by je zaujala reklama umístěna na internetových vyhledávačích (Google, Seznam), 

sociálních sítí (Facebook) a ubytovacích portálech (Ubytovani.cz, Hotel.cz, 

Tripadvisor.com a booking.com). Také by mohl management AIR HOTELU umístit 

internetovou reklamu na web města Kunovice a za poskytnutí tohoto reklamního místa 

může nabízet firemní prostory městu Kunovice se slevou. Ze sociálních sítí je AIR 

HOTELU navrhováno využít Facebook, který je u mladší generace velmi oblíben. Také  
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je managementu AIR HOTELU navrhováno využít portál YouTube, kde by mohl ukládat 

svá firemní videa. 

Venkovní reklamu společnosti AIR HOTEL, s.r.o., by měl představit model letadla, 

který by byl dobře viditelný a způsobil by upoutání pozornosti potencionálních zákazníků. 

Následně by mohl AIR HOTEL využít venkovní reklamy v podobě světelného neonového 

nápisu. 

Podpora prodeje 

Rozlišují se dva způsoby podpory prodeje vnitřní a vnější. Vnitřní podpora prodeje 

je zaměřená na hosta. Managementu AIR HOTELU je také navrhováno využít reklamních 

dárků, které by host obdržel při příjezdu a odjezdu. Vnější podporu prodeje je vedení AIR 

HOTELU doporučeno využít především při spolupráci s propagační agenturou Východní 

Morava na výstavách a veletrzích. Také je managementu doporučeno, pravidelně 

poskytovat aktuální informace svým zprostředkovatelům a zvát je na společenská setkání.   

Celkový rozpočet na marketingovou komunikaci byl společností AIR HOTEL, 

s.r.o., stanoven na 300 000 Kč, navrhovaný rozpočet marketingové kampaně je o 12 000 

Kč překročen tedy 312 000 Kč, ten však management vyhodnotil jako přijatelný.  

5.4.5 Lidé 

Zaměstnanci 

Společnosti AIR HOTEL, s.r.o. je doporučováno, aby při strategii volby 

zaměstnanců zvažovala nejen potřebnou kvalifikaci, ale taky chování k zákazníkům  

a zájem o práci. Je navrhováno využít strategii péče o své zaměstnance, na základě které 

by byli zaměstnanci lépe motivování k práci. AIR HOTELU je doporučeno zaměstnávat 

přibližně 15 zaměstnanců. Tento počet by se měl navyšovat v letních měsících o pracovní 

sílu, která bude obsluhovat letní zahrádku. Jedná se přibližně o 2 brigádníky. Zaměstnanci 

na pozici kuchař, číšník a barman musí být vyučeni ve svém oboru. Recepční musí mít 

minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou.  

Kontaktní pracovníci 

Kontaktní pracovníci budou v AIR HOTELU pracovníci na recepci, číšníci  

a barmani. Tito pracovníci by měli být dobře vyškoleni, ovládat jeden světový jazyk, znát 
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marketingovou strategii hotelu, připraveni reagovat na potřeby a přání zákazníků  

a být empatičtí. Za to by mohli být odměněni verbálně, ale i finančně.  

Koncepční pracovníci  

Jedná se především o ředitele a manažery, tito pracovníci vytváří marketingovou 

strategii a dohlíží na to, aby tato strategie byla dodržována. Koncepční pracovníci budou 

rozhodovat o službách nabízených v AIR HOTELU a také o tom, jak budou uspokojeny 

potřeby zákazníků. I když nejsou v přímém kontaktu se zákazníky, měli by vždy dodržovat 

podnikovou kulturu a jít příkladem svým podřízeným. 

Obsluhující pracovníci 

Obsluhujícími budou pracovníci wellness, číšníci a vrátný, ti by měli ovládat 

 i jeden světový jazyk, být komunikativní a nápomocni zákazníkům. 

Podpůrní pracovníci 

Mezi podpůrné pracovníky se v AIR HOTELU řadí personál kuchyně, úklidu  

a údržby. I když tito pracovníci nebudou v přímém kontaktu se zákazníky, měli by být 

loajální ke svým kolegům a zákazníkům. 

Pracovní oděv 

Je doporučeno, aby pracovníci AIR HOTELU měli na sobě letecké uniformy, neboť  

by to uvítalo 22 % dotazovaných z internetového výzkumu, kapitola 4. 4.  Pracovní oděvy 

by měli být rozděleny podle pracovního místa. Všichni pracovníci by měli být označeni 

jmenovkou.  

Finanční hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení pracovníků je navrhováno provádět na základě časové mzdy. 

Managementu AIR HOTELU je doporučeno odměňovat své zaměstnance příplatky 

 za výborné výsledky. Vedení by mělo zvážit zaměstnanecké výhody.  

Školení zaměstnanců 

 Managementu je také navrhováno, aby se všichni zaměstnanci při nástupu do 

zaměstnání zúčastnili školení. Další školení by mělo být o bezpečnosti práce (BOZP), které 

se bude konat jednou za rok.  
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Zákazníci 

Protože se zákazníci podílí na uskutečnění služeb, měl by AIR HOTEL stanovit 

ubytovací řád, aby nedocházelo k neshodám. Dále je navrhováno, aby management hotelu 

zavedl proces CRM (řízení vztahů se zákazníky) a pomocí něj by bylo docíleno kvalitního 

a dlouhodobého vztahu. 

5.4.6 Materiální prostředí  

Projekt hotelu počítá s 12 dvoulůžkovými pokoji a 5 apartmány, celkem hotel bude 

nabízet 44 lužek s možností dalších přistýlek. Navrhovaný hotel bude splňovat požadavky 

*** ubytovacího zařízení.  Materiální prostředí by mělo odrážet leteckou image AIR 

HOTELU, ale zároveň hostům dopřávat potřebný komfort.  

V prvním patře by se měla nacházet recepce, lobby bar, restaurace a wellness. 

Druhé a třetí patro by bylo určeno pro pokoje. Ve čtvrtém patře hotelu je plánován salónek, 

kancelářské prostory hotelu a apartmány s terasou. Salónek bude sloužit hotelovým hostům 

a bude poskytovat nevšední pohled na město Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město  

a jejich okolí. Potřebná parkovací stání budou v dostupné vzdálenosti od budovy hotelu 

 a to v počtu 14 míst, další dvě místa budou vyhrazena přímo před hotelem. 

Pokud chce vedení AIR HOTELU nejvíce zaujmout své zákazníky, mělo by volit 

dobový a moderní interiér, jak vyplynulo z internetového výzkumu, kapitola 4. 4. Vedení 

AIR HOTELU je proto doporučeno, aby byl interiér řešen, jako retrospektiva, tedy 

minulost, současnost a budoucnost v letectví. Vstupní hala by připomínala letiště, wellness 

„nebe na zemi“, restaurace by byla dobově zaměřená na minulost letectví období tzv. 

Druhé republiky, pokoje by evokovaly současnost v letectví a salónek, který by sloužil  

i jako meeting room, by mohl být futuristický. Využity by měly být i interiérové vůně  

a hudba. 

5.4.7 Balíčky a programy 

Balíčky, které v sobě obsahují i programy jsou v dnešní době velmi oblíbené, 

protože výhodně působí jak pro zákazníky, tak i pro společnost. Navíc jsou příčinnou vyšší 

obsazenosti v mimo sezónním období. Je navrhováno, aby balíčky byly tvořeny 

ubytovacími, stravovacími a doplňkovými službami za výhodnou cenu. Jak již bylo 

zjištěno z internetového dotazování, kapitola 4. 4. nejvíce respondentů by v AIR HOTELU 

využilo sportovní balíček, hotel nemůže nabízet dostatečné množství sportovního vyžití, 
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proto ho zprostředkuje u jiného poskytovatele. Tento balíček by byl určen především 

mladým lidem. Další balíčky, které by respondenti nejvíce uvítali, jsou letecké a kulturní. 

Letecký balíček by byl určen spíše pro mladé lidi a střední generaci potencionálních 

zákazníků. Kulturní balíček by byl využít všemi cílovými segmenty. Zajímavým by mohl 

být i relaxační a folklórní balíček. Relaxační balíček by zaujal spíše střední generaci  

a seniory. Pro všechny segmenty by byl vhodný folklórní balíček. Pobytový balíček  

se stravou by měl být vždy doplněn o další programy.  

5.4.8 Spolupráce 

V cestovním ruchu jsou společnosti vlivem početné konkurence a vnějších faktorů, 

nuceny spolupracovat mezi sebou navzájem. Spolupráce může probíhat jak na horizontální, 

tak i na vertikální úrovni.  

Horizontální spolupráce představuje spolupráci na stejné úrovni. Management 

AIR HOTELU může spolupracovat s leteckým klastrem a Sirnatými lázněmi Ostrožská 

Nová Ves. Dále s podniky provozujícími sportovní a letecké atrakce ve městě Kunovice, 

s kulturními zařízeními v Kunovicích i v jeho okolí. Také by měl navázat spolupráci 

s agenturou CzechTourism, agenturou propagující Východní Moravu a region Slovácko. 

Vertikální kooperace sleduje logisticky pohyb produktů na principu  

dodavatel – odběratel. AIR HOTEL by měl spolupracovat se Slováckým aeroklubem  

v Kunovicích a výsadkovými veterány Zlínského kraje. Důležitá je spolupráce  

se společnostmi ve městě Kunovice, konkrétně Aircraft Industries a. s., Evektor s.r.o., 5M, 

s.r.o., Zlín Aircraft a.s., Altech s.r.o., Aerotechnik s.r.o., Ramet s.r.o., specializujícími  

se na výrobu letadel a leteckých doplňků. Těmto společnostem může být nabídnuto kromě 

klasické nabídky ubytování a rezervace pokoje i meetingový sál. 

5.5 Ekonomické vyjádření marketingové strategie 

Ekonomické vyjádření je zaměřeno na zjištění finančních prostředků, které by měla 

společnost AIR HOTEL, s.r.o., vymezit na navrhovanou marketingovou strategii. Je 

určením příjmových a nákladových položek, které jsou s touto analýzou spojené. 

Výsledkem je zjištění, zda je navrhovaná marketingová strategie efektivní. 
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Provozní příjmy za první rok provozu AIR HOTELU 

Kalkulace příjmů vychází z odhadované poptávky, která je uvedená v Tab. 2 

 příloze č. 6. a složek navrhovaného marketingového mixu, konkrétně navrhovaných 

služeb a cen. 

Tab 5.2 Provozní příjmy pro první rok provozu 

Služby Dvoulůžkový 

pokoj 

Apartmán 

Ubytování 1 400 Kč 1 600 Kč 

Stravování Plná penze 200 Kč 200 Kč 

Celkem 1 600 Kč 1 800 Kč 

   

Příjmy za první rok Dvoulůžkový 

pokoj 

Apartmán 

Ubytování 5 073 600 Kč 5 798 400 Kč 

Stravování 724 800 Kč 724 800 Kč 

Celkem 5 798 400 Kč 6 523 200 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Náklady za první rok provozu AIR HOTELU 

Kalkulace nákladů vychází z odhadovaných finančních prostředků na 

marketingovou komunikaci a mzdy zaměstnanců, které jsou uvedené v příloze č. 8.  

Tab. 5.3 Náklady pro první rok provozu AIR HOTELU 

Náklady na první rok Odhad nákladů 

Mzdy zaměstnanců 3 348 000 Kč 

Marketingová 

komunikace 

312 000 Kč 

Celkem 3 660 000 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Další nástroje marketingového mixu nejsou zahrnuty, neboť společnost doposud 

není rozhodnutá, které nástroje využije. 

Jak je patrné z tabulek celkové příjmy přesahují celkové náklady. Toto zjištění je 

pozitivní, ale do odhadovaných nákladů, nejsou začleněna všechna navrhovaná opatření. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout koncept marketingové strategie AIR 

HOTELU a stanovit účinný marketingový mix, který by přispěl ke zvýšení povědomí 

a návštěvnosti nejen AIR HOTELU, ale i města Kunovice. 

V diplomové práci bylo čerpáno z poznatků analýzy PESTE, Porterovy analýzy 

konkurenčních sil, analýzy zákazníků, ze které byla provedena segmentace a následně 

výběr cílových trhů. Z těchto poznatků a z analýzy marketingového výzkumu byla určena 

SWOT analýza, jakožto klíčová pro určení vhodné konceptu marketingové strategie.  

Pro potřebu primárních informací od potencionálních zákazníků, byl v diplomové 

práci využit kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum, konkrétně internetové 

dotazování a metoda focus group. Hlavním cílem internetového dotazování bylo zjistit 

názory potencionálních zákazníků na služby, které by měl AIR HOTEL nabízet, dále  

za jakou cenu, prostřednictvím jakých komunikačních a distribučních kanálů, navíc jaké 

materiální prostředí je vhodné zvolit a jaké pobytové balíčky připravit, aby odpovídaly 

potřebám potencionálních zákazníků.  

Tohoto cíle bylo dosaženo, neboť bylo zjištěno, že by se společnost měla zaměřit 

na službu ubytování se zážitkem. Z výsledků dotazování vyplynulo, že jsou u potenciálních 

zákazníků velmi vítané gastronomické akce či wellness. A protože je zde určitá 

pravděpodobnost, že budou tyto služby v leteckém hotelu hojně využívány. Plánuje  

je společnost AIR HOTEL nabízet. Další otázkou byla cena, kterou by podle výzkumu 

respondenti byli ochotni zaplatit za dvoulůžkový pokoj v leteckém hotelu, a to v rozmezí 

od 1 001 do 1 500 Kč. Navrhována cena za dvoulůžkový pokoj proto je 1400 Kč. Tím  

by bylo dosaženo i zisku. Propagaci by měl hotel šířit přes internetovou reklamu  

na internetových vyhledávačích, sociálních sítích a ubytovacích portálech, aby AIR 

HOTEL mohl oslovit, co nejvíce potencionálních zákazníků. Využít by měla společnost  

i různých doplňků interiéru, které budou spojeny s letectvím, tyto doplňky bude moci host 

vnímat všemi smysly a umocní to tak jeho zážitek z pobytu. Pokud chce management AIR 

HOTELU zaujmout své zákazníky, měl by zároveň zvolit dobový i moderní interiér hotelu. 

Přičemž by měl využít dobový interiér v hotelové restauraci a moderní interiér 

v hotelových pokojích. Obohacení pobytu v případě sportovních balíčků může AIR 

HOTEL nabízet prostřednictvím zprostředkování sportovního vyžití u jiných 

poskytovatelů, stejně jako letecké a kulturní balíčky.  
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Podnikovou image nejlépe podtrhne logo č. 2, viz příloha č. 3 a slogan č. 3 „S námi 

nad oblaky“. 

Pro dosažení strategických marketingových cílů, je navrhováno využít růstovou 

Ansoffovu strategii, především soustředěnou diverzifikaci. Společnost AIR HOTEL, s.r.o., 

by se měla zaměřit na český i zahraniční trh. Management by měl využít jedinečné image 

hotelu, která by měla být zaměřená na letectví a příběh ppl. Jana Hrubého, pokud by byla 

doplněna o kvalitu poskytovaných služeb, mohlo by tak být docíleno konkurenčních výhod 

a v lepším případě i dosaženo vůdcovské pozice trhu, na který společnost vstupuje. 

Management AIR HOTELU by měl dbát na to, aby podniková kultura vytvářela pozitivní 

vztahy mezi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, společnostmi, vedením a obyvateli města 

Kunovice. Pokud společnost svoji leteckou image, použije v architektuře, ve všech 

doplňcích, nábytku, tiskovinách i při marketingové komunikaci, docílí tak pozitivní 

podnikové image, díky které dojde ke splnění stanovených strategických marketingových 

cílů.  

Cenová strategie průniku na trh, pomůže společnosti získat větší podíl na trhu 

 a odrazit konkurenci. Ceny budou stanoveny podle cen konkurence a na základě vnímané 

hodnoty zákazníka. Společnosti AIR HOTEL, s.r.o., je doporučeno využít strategii 

kooperačních vztahů pro spolupráci s distributory, která by byla provedena přes hybridní 

distribuční systémy. Dále je navrženo zvolit selektivní distribuci a využít přímé i nepřímé 

distribuční cesty. Management AIR HOTELU by měl oslovovat nástroji marketingové 

komunikace zájemce o ubytování, air – turisty, mladé lidi, střední generaci a seniory  

na domácím i zahraničním trhu, při využití informační komunikace, která by informovala 

potencionální zákazníky o službách a také o image AIR HOTELU. Využitím strategie 

tlaku, by management stimuloval distribuční články, doplněním této strategie o strategii 

tahu, by díky internetové reklamě bylo možno oslovit potencionální zákazníky na trhu. 

AIR HOTEL by měl také navázat spolupráci jak na horizontální, tak i na vertikální úrovni.   

Všechny kapitoly v diplomové práci přispěly ke splnění daného cíle práce, neboť 

byl navržen společnosti AIR HOTEL, s.r.o. vhodný koncept marketingové strategie.  

A následně provedena aktivace marketingového mixu. V dnešní době lidé netouží jen  

po ubytování, ale především po zážitku. Díky této navržené marketingové strategii by AIR 

HOTEL uspokojil tuto potřebu a stal by se výjimečným a jedinečným. To by přispělo  

k rozvoji budoucnosti nejen AIR HOTELU, ale i poskytovaných služeb ve městě Kunovice 

a zároveň ke zvýšení atraktivnosti hotelu i města.  
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Příloha č. 1 

Dotazník 

Dobrý den,  

 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. V rámci své 

diplomové práce zpracovávám marketingový výzkum pro společnost AIR HOTEL, s.r.o., 

která buduje jedinečný hotel inspirovaný tématikou letectví. Tento dotazník je anonymní a 

údaje, které poskytnete, nebudou zneužity. Prosím Vás, o co největší upřímnost při jeho 

vyplňování. Vyplněním tohoto dotazníku pomůžete zkvalitnit ubytovací služby. 

Vyberte vždy jednu odpověď. Ve vybraných odpovědích můžete vybrat i více 

možností. Pokud zvolíte: Jiné - prosím doplňte. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas. 

1. Využili jste někdy ubytovacích služeb?  

1.1. Ano  

1.2. Ne  Pokud ne, přejděte na otázku č. 6 

 

2. Za jakým účelem využíváte nejvíce ubytovacích služeb? 

2.1. Soukromě  

2.2. Služebně 

2.3. Jiné      

 

3. Jaký druh ubytování nejčastěji volíte?  

3.1. Kemp 

3.2. Chata 

3.3. Ubytovna 

3.4. Hostel 

3.5. Penzion 

3.6. Hotel*,** 

3.7. Hotel ***, **** 

3.8. Jiné       

 

4. Ohodnoťte, co je pro Vás důležité při výběru ubytování?  

Ohodnoťte známkou jako ve škole. 

(1- nejvíce důležité, 5 – nejméně důležité) 

            1 2 3 4 5 

4.1. Kvalita ubytování        

4.2. Cena          

4.3. Umístění (dostupnost)       



 

4.4. Interiér          

4.5. Kulturní program        

4.6. Sportovní vyžití        

4.7. Wellness         

4.8. Vybavení pro služební jednání      

 

5. Z jakých zdrojů získáváte potřebné informace o ubytování? 

Můžete označit i více odpovědí. 

5.1. Doporučení přátel 

5.2. Katalogy a brožury cestovních kanceláří 

5.3. Informační centra 

5.4. Průvodcovské materiály 

5.5. Internetové vyhledávače (Google, Seznam) 

5.6. Internetové ubytovací portály (Ubytovani.cz, Booking.com) 

5.7. Jiné       

 

6. Zajímáte se o letectví? 

6.1. Ano 

6.2. Ne  Pokud ne, přejděte na otázku č. 8 

 

7. Jaký druh letectví Vás zajímá? 

7.1. Letecká doprava 

7.2. Vojenské letectví 

7.3. Sportovní letectví 

7.4. Kosmonautika 

7.5. Parašutismus 

7.6. Modelářství 

7.7. Jiné       

 

8. Víte, že Zlínský kraj je znám nejen obuvnickým, ale i leteckým průmyslem? 

8.1. Ano 

8.2. Ne 

 

9. Využili byste služeb hotelu *** ve Zlínském kraji, který je zaměřený na 

letectví?  

9.1. Ano  

9.2. Ne 

9.3. Nevím 

 

10. Pokud byste zvažovali návštěvu Zlínského kraje, co by ovlivnilo Vaše 

rozhodnutí? 

Můžete označit i více odpovědí. 

10.1.  Hotel zaměřený na letectví 

10.2.  Cykloturistika 



 

10.3.  Lázně 

10.4.  Sportovní akce 

10.5.  Kulturní akce (divadlo, kino, galerie, muzeum) 

10.6.  Poznávací turistika (hrady, zámky) 

10.7.  Tradiční folklorní akce (jízda králů, hody, vinobraní) 

10.8.  Církevní turistika (kostely, poutě) 

10.9.  Kongresová turistika (veletrhy a výstavy, služební cesty) 

10.10. Jiné      

 

11. Jaký druh interiéru leteckého hotelu by Vás nejvíce zaujal? 

11.1.  Dobový (dobový nábytek z meziválečného období, 

       letecké dekorace z roku 1938) 

11.2.  Klasický (klasický nábytek, letecké dekorace) 

11.3.  Moderní (moderní nábytek s leteckým  design, letecké exponáty) 

11.4.  Futuristický (nadčasový nábytek, elektronické vymoženosti, simulátory) 

11.5.  Jiné      

 

12. Co by Vás v leteckém hotelu nejvíce zaujalo? 

Můžete označit i více odpovědí. 

12.1.  Fotky letadel 

12.2.  Letecké dekorace ve společných prostorách (vrtule, části motoru) 

12.3.  Letecké dekorace v pokoji (fotky, drobné letecké předměty) 

12.4.  Letecké přednášky 

12.5.  Personál v leteckých uniformách 

12.6.  Prodej leteckých suvenýrů 

12.7.  Zprostředkování leteckých zážitků (vyhlídkové lety, seskoky padákem) 

 

13. Ohodnoťte, jaké služby byste uvítali v leteckém hotelu?  

Ohodnoťte známkou jako ve škole. 

(1- nejvíce uvítal, 5 – nejméně uvítal) 

1 2 3 4 5 

13.1.  Ubytování se zážitkem        

13.2.  Gastronomické akce (speciality týdne)      

13.3.  Kulturní akce (živá hudba, zábava)       

13.4.  Akce pro děti (hry, kreativní tvorba)       

13.5.  Tematické večery (přednášky na téma)      

13.6.  Sportovní vyžití (bazén, půjčovna kol)       

13.7.  Firemní jednání (místnost, aparatura)       

13.8.  Promítání filmů         

13.9.  Wellness          

 

14. Jakou cenu byste byli ochotni zaplatit za dvoulůžkový pokoj/noc pro dvě osoby 

v tomto hotelu? 

14.1.  Do 1000 Kč 



 

14.2.  1001 – 1500 Kč 

14.3.  1501 – 2000 Kč 

14.4.  Nad 2001 Kč 

 

15. Kde byste si všimli internetové reklamy na tento hotel? 

Můžete označit i více odpovědí. 

15.1.  Na internetových portálech zaměřených na letectví (Letectvi.cz) 

15.2.  Na internetových portálech životního stylu (Zena.cz, Menzone.cz) 

15.3.  Na internetových ubytovacích portálech (Ubytovani.cz,Hotel.cz) 

15.4.  Na internetových vyhledávačích (Seznam, Google) 

15.5.  Na sociálních sítích (Facebook, Twitter) 

15.6.  Jiné       

 

16. Jaký typ pobytových balíčků byste využili v tomto hotelu? 

Můžete označit i více odpovědí. 

16.1.  Kulturní (pobyt + např. vstupenky na kulturní akce) 

16.2.  Sportovní (pobyt + např. tenis, bowling, golf, bazén, wellness) 

16.3.  Aktivní (pobyt +cykloturistika, hipoturistika) 

16.4.  Služební (pobyt + využití konferenčních místností) 

16.5.  Rodinný (pobyt+ akce zaměřené na rodinu, aquapark) 

16.6.  Letecký (pobyt+vyhlídkový let, tandemový seskok, let balónem) 

16.7.  Jiné      

 

17. Kdo jste? 

17.1.  Muž 

17.2.  Žena 

 

18. Jaký je Váš věk? 

18.1.  Do 20 let 

18.2.  21 – 40 let 

18.3.  41 - 60 let 

18.4.  61 a více let 

 

19. Z jakého kraje České republiky pocházíte? 

Doplňte 

19.1.         

  



 

Příloha č. 2 

Scénář focus group  

Dne 7. 4 2012 od 14 :00 proběhl focus group společnosti AIR HOTEL, s. r.o. v zasedací 

místnosti Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr. 

Úvod (7 minut) 

 Přivítání účastníků focus group 

 Představení moderátorky 

 Představení společnosti AIR HOTEL, s.r.o. 

 Vysvětlení účelu focus group 

 Objasnění cílu focus group 

 Upozornění účastníků na pravidla. 

 Upozornění účastníky na audiovizuální záznam. 

 Rozdání dotazníků respondentům 

První část (20 minut) 

Položení počátečních otázek 

 Jak se těšíte na Velikonoce? 

 Byly jste již někdy ubytovaní v České republice? 

 Slyšeli jste o hotelu zaměřeném na letectví? 

 Myslíte si, že byste využili služeb v tomto hotelu? 

Představení loga 

 Rozdání grafických návrhů log 

 Položení otázek zaměřující se na logo 

o Co si myslíte, že toto logo znázorňuje? 

o Jak na Vás působí toto logo? 

o Zaujalo by Vás toto logo? 

o Co byste na něm změnili? 

o Prosím ohodnoťte toto logo, ve svém dotazníku.  Hodnocení je na škále 

od 1 – 5, kdy 1 je nejlepší známka a 5 je nejhorší.  



 

Položení závěrečných otázek 

 Které z předložených log Vás nejvíce zaujalo a proč? 

 Které logo Vás nejméně zaujalo? 

o Prosím ohodnoťte celkově loga, ve svém dotazníku.  Hodnocení je na 

škále od 1 – 5, kdy 1 je nejlepší známka a 5 je nejhorší.  

o Přestávka (10 minut) 

Druhá část (20 minut) 

 Rozdání návrhů sloganů 

 Položení otázek zaměřující se na slogan 

o Co si myslíte, že tento slogan sděluje? 

o Jak na Vás působí tento slogan? 

o Zaujalo by Vás tento slogan? 

o Co byste na něm změnili? 

o Prosím ohodnoťte tento slogan, ve svém dotazníku.  Hodnocení je na 

škále od 1 – 5, kdy 1 je nejlepší známka a 5 je nejhorší.  

Položení závěrečných otázek 

 Které z předložených sloganů by Vás nejvíce zaujalo a proč? 

 Který slogan by Vás nejméně zaujal? 

o Prosím ohodnoťte celkově slogany, ve svém dotazníku.  Hodnocení je na 

škále od 1 – 5, kdy 1 je nejlepší známka a 5 je nejhorší.  

Třetí část (5 minut) 

 Pokuste se prosím seřadit loga a slogany od nejvhodnější po nejméně 

vhodné. 

o Toto ohodnocení prosím zaznačte do svého dotazníku.  Hodnocení je na 

škále od 1 – 5, kdy značí 1 – nejvhodnější logo a 5 nejméně vhodné logo. 

Stejné hodnocení bylo použito i u hodnocení sloganu.  

Čtvrtá část (5 minut) 

Tímto jsme se dostaly do konce výzkumu. Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám 

pěkný den.  

  



 

Příloha č. 3 

Dotazník k focus group 

Logo č. 1 

 

Co si myslíte, že toto logo znázorňuje? 

………………………………………. 

Jak na Vás působí toto logo? 

……………………………………… 

Zaujalo by Vás toto logo? 

………………………………………. 

Co byste na něm změnili? 

…………………………………………………………….. 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás logo působí. U každé vlastnosti můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

atraktivní      

soulad se 

zadáním 

     

čitelné      

profesionální      

moderní      



 

Logo č. 2 

 

Co si myslíte, že toto logo znázorňuje? 

………………………………………. 

Jak na Vás působí toto logo? 

……………………………………… 

Zaujalo by Vás toto logo? 

………………………………………. 

Co byste na něm změnili? 

…………………………………………………………….. 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás logo působí. U každé vlastnosti můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

atraktivní      

soulad se 

zadáním 

     

čitelné      

profesionální      

moderní      

 



 

Logo č. 3 

 

Co si myslíte, že toto logo znázorňuje? 

………………………………………. 

Jak na Vás působí toto logo? 

……………………………………… 

Zaujalo by Vás toto logo? 

………………………………………. 

Co byste na něm změnili? 

…………………………………………………………….. 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás logo působí. U každé vlastnosti můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

atraktivní      

soulad se 

zadáním 

     

čitelné      

profesionální      

moderní      

 

  



 

Celkové hodnocení  

Logo č. 1 

 

Logo č. 2 

 

Logo č. 3 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás logo působí. U každého loga můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

Logo č. 1.      

Logo č. 2.      

Logo č. 3      

 

  



 

Slogan č. 1 

„Sneseme Vám modré z nebe“ 

Co si myslíte, že tento slogan sděluje? 

………………………………………. 

Jak na Vás působí tento slogan? 

……………………………………… 

Zaujal by Vás tento slogan? 

………………………………………. 

Co byste na něm změnili? 

…………………………………………………………….. 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás slogan působí. U každé vlastnosti můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

atraktivní      

soulad se 

zadáním 

     

čitelný      

pochopitelný      

moderní      

 

  



 

Slogan č. 2 

„Vstupte na palubu“ 

Co si myslíte, že tento slogan sděluje? 

………………………………………. 

Jak na Vás působí tento slogan? 

……………………………………… 

Zaujal by Vás tento slogan? 

………………………………………. 

Co byste na něm změnili? 

…………………………………………………………….. 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás slogan působí. U každé vlastnosti můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

atraktivní      

soulad se 

zadáním 

     

čitelný      

pochopitelný      

moderní      

 

 

  



 

Slogan č. 3 

„Poleťte s námi do oblak“  

Co si myslíte, že tento slogan sděluje? 

………………………………………. 

Jak na Vás působí tento slogan? 

……………………………………… 

Zaujal by Vás tento slogan? 

………………………………………. 

Co byste na něm změnili? 

…………………………………………………………….. 

 

Prosím ohodnoťte, jak na Vás slogan působí. U každé vlastnosti můžete zvolit jen jednu 

známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

atraktivní      

soulad se 

zadáním 

     

čitelný      

pochopitelný      

moderní      

 

  



 

Celkové hodnocení  

Slogan č. 1 

„Sneseme Vám modré z nebe“ 

Slogan č. 2 

„Vstupte na palubu“ 

Slogan č. 3 

„Poleťte s námi do oblak“  

Prosím ohodnoťte, jak na Vás slogan působí. U každého sloganu můžete zvolit jen 

jednu známku, 1 – nejlepší hodnocení a 5 – nejhorší hodnocení. 

 1 2 3 4 5 

Slogan č. 1.      

Slogan č. 2.      

Slogan č. 3      

 

 

  



 

Příloha č. 4  

Ukazatele cestovního ruchu 

Úroveň cestovního ruchu je v České republice sledována za pomoci Českého 

statistického úřadu. Ten uvádí, že do českých hromadných ubytovacích zařízení v roce 

2011 přijelo celkem 6,8 milionů zahraničních turistů, což bylo o 7,9 % více, než  

v předchozím roce a nejvíce v historii. Tento údaj je velmi důležitý pro subjekty 

podnikající v cestovním ruchu, neboť je patrné, že již skončila krize a dochází ke zvýšení 

poptávky po cestovních službách, které naše republika zahraničním návštěvníkům nabízí. 

Výrazně vzrostl i počet přenocování, které dosáhlo 19,9 milionu, což bylo o 8,1 % více 

než v roce 2010. Nárůst atraktivity České republiky u zahraničních turistů, může být dán 

i tím, že se o České republice hovoří jako o blízké destinaci, která má dobrý poměr ceny  

a kvality a navíc je vybavena kulturním a historickým bohatstvím. Nejvíce zahraničních 

hostů celkem 337 tisíc přijelo již tradičně z Německa. Druhou nejpočetnější skupinu 

celkem 142 tisíc zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska. Pokud se management AIR 

HOTELU zaměří na tyto evropské trhy, pak má velkou šanci uspět. Neboť turisté 

z Německa a Ruska si Českou republiku velmi oblíbili. Také domácích hostů se v ČR 

ubytovalo o 3,4 % více než v roce 2010 celkem 6 milionů. V současné době mají 

obyvatelé ČR dostatek finančních prostředků na to, aby mohli cestovat. Movitější cestují 

za hranice státu a méně movití dávají přednost České republice. A právě na tyto domácí 

návštěvníky by se AIR HOTEL měl zaměřit a nabídnout jim kvalitní dovolenou  

za přijatelné finanční prostředky. [27] 

Průměrná doba přenocování se dlouhodobě zkracuje, což se projevilo i v roce 2011. 

Hosté celkově strávili ve sledovaných ubytovacích zařízeních průměrně 3 noci. AIR 

HOTEL by měl udělat nejlepší dojem na své hosty, hned při příjezdu a tím docílit toho,  

že ho pak hosté nejenom znova navštíví, ale i doporučí svým známým. [27] 

Podle krajů měli hosté v minulém roce největší zájem o přenocování v Praze a kraji 

Vysočina. Praha je již tradičně rájem turistů, bohužel na úkor zbývajících třinácti krajů. Na 

tuto skutečnost myslela i společnost provádějící výstavbu AIR HOTELU, neboť jeden 

z cílů této společnosti je i přispět k zviditelnění Zlínského kraje, ve které se snížil počet 

přenocovaných hostů o 1,9 %, ke snížení počtu přenocovaných došlo i v kraji Pardubickém 

o 8,4 %, Jihočeském o 3,6 %, Plzeňském o 1,8 % a Královéhradeckém 1,9 %. [27] 



 

Ukazatele hotelového průmyslu 

Většina zahraničních hostů měla v roce 2011 největší zájem v České republice  

o ubytování v hotelu celkem 6,2 milionů. Průměrná obsazenost hotelových pokojů 

v minulém roce byla 42,7 %. Zahraniční turisté (nerezident) dávají přednost spíše 

kvalitnějšímu ubytování, celkem 3 miliony zahraničních turistů preferují hotely ****. [25] 

Celkem 6 milionů domácích návštěvníků (rezidentů) využilo v minulém roce 

ubytování v České republice a 3 miliony rezidentů využilo služeb hotelů především nižších 

kvalit a ostatních zařízení, které nejsou uváděny, jedná se o ubytování u rodin nebo  

u známých. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Největší obsazenost měla 

v loňském roce hotelová zařízení v Praze a v Karlovarském kraji. Z hlediska kategorie 

ubytovacích zařízení byly nejvíce využity čtyř a pětihvězdičkové hotely, které jsou 

zastoupeny právě v těchto dvou krajích. Nejnižší vytíženost pokojů zaznamenali na 

Vysočině, dále v Ústeckém a v Pardubickém kraji. Jak je patrné ze statistiky, hosté nejvíce 

využívají ubytování v hotelu. Pro AIR HOTEL je tato skutečnost velmi důležitá, neboť je 

zjevné, že by domácí i zahraniční turisté mohli mít zájem o služby, které tento hotel bude 

nabízet. [25]  

Trendy v cestovním ruchu 

Dnešní doba je velmi dynamická a trendy se neustále mění. Jinak tomu není ani 

v cestovním ruchu, kde se mění trhy, směry cest, délka pobytů, způsob dopravy, 

požadavky na ubytování i stravování, makro i mikro prostředí. Především se, ale mění 

zákazníci a jejich hodnotové stupnice.  

Velmi výrazný je v poslední době i udržitelný rozvoj. Jde především o ochranu 

životního prostředí, dále tradicionalismus a návrat ke kořenům na kvalitativně vysoké 

úrovni. Trendem je růst počtu lidí, kteří hledají neobvyklé autentické zážitky, péči  

o zdraví, udržování a zlepšování tělesné kondice. Tím dochází ke zvyšování poptávky po 

nízkokalorické stravě, biopotravinách, wellness procedurách, rehabilitačních a léčebných 

pobytech. Tohoto trendu chce management AIR HOTELU využít a nabízet služby, které 

pomohou zákazníkovi zregenerovat nejen tělo, ale i duši. Jedná se o wellness, masáže, 

redukční strava, plánováno je i psychologické poradenství, atd. [25] 



 

Roste poptávka po sebevzdělávání v různých typech zájezdových kurzů např. 

jazykových či sportovních. Zákazníci chtějí neustále objevovat nové kultury a učit  

se novým věcem. [29] 

Dle časopisu Hotel & Spa budou v oblasti cestovního ruchu trendy mobilní 

technologie, sociální média a internet. Očekává se, že stále více zákazníků bude používat 

chytré mobilní telefony, nejen při vyhledávání ubytovacích kapacit, ale také k rezervacím 

a přímé komunikaci se zvoleným hotelem, například v souvislosti s požadavky na pokoj. 

Jsou uváděny i předpovědi, že mobilní telefony do roku 2013 předstihnou v rámci 

zařizování hotelových rezervací i osobní počítač. S tímto trendem by měl management 

AIR HOTELU počítat a vybavit své webové stánky možností rezervace pokoje z chytrého 

mobilního telefonu. [25] 

Internet je v dnešní době nejrozšířenějším komunikačním nástroj a bude se  

i nadále rozšiřovat do zbytku světa. V AIR HOTELU bude Internet představovat 

nejdůležitější komunikační nástroj pro komunikaci se zákazníky. Důležitým trendem 

v rámci internetu je i on-line prodej, který se provádí nejen díky webovým stránkám, ale 

především díky agenturám, které shromaždují různorodé aktivity cestovního ruchu na 

jednom internetovém místě. AIR HOTEL by měl využít služeb těchto agentur např. 

(domácích Kudyznudy.cz, Ubytovani.cz, Hotel.cz a nebo zahraničních Tripadvisor.com), 

které jsou v současné době u zákazníků velmi oblíbené. [25] 

Časopis také uvádí, že by měla být do roku 2016 hojně využívána sociální média, 

jako rezervační kanál. Klienti mají od hotelového odvětví jako od celku jistá očekávání,  

a právě proto by mělo docházet ke vzájemné komunikaci mezi hotelem a zákazníkem 

právě prostřednictvím sociálního média. Hotel by měl dát prostor svým zákazníkům  

a nabídnout jim místo, kde mohou vkládat své pocit nebo zážitky, které získaly pobytem 

v AIR HOTELU. [25] 

V současnosti zákazníci hotelu očekávají možnost výběru různorodé nabídky 

produktů, která je konkrétně zaměřená právě na ně. Nabídka je spojena v jeden celek, za 

který zákazník zaplatí jednotnou cenu. Různorodé nabídky produktů se označují jako 

balíčky a v současné době jsou u zákazníků velmi oblíbené. Tento trend by měl využít  

i AIR HOTEL a nabídnut cílovým skupinám takové balíčky, které by pro ně byly zajímavé 

a uspokojily jejich potřeby. [25] 



 

Jedním z nových trendů je v současnosti tzv. designový hotel, který zákazníky láká 

na moderně navržené interiéry, netradiční vybavení nebo jméno architekta, jenž připravil 

projekt designového hotelu. Interiéry těchto hotelů se vyznačují vytříbeností materiálu s 

důrazem na detail. Gastronomie v tomto hotelu nabízí originální menu, které je tvořeno 

několika chody pokrmů, které jsou sladěny s nápoji. Designové hotely jsou butikové, 

koncepční nebo art-hotely. Všechny společně spojuje nabídka stylového prostředí  

a nevšedních zážitků nejen pro hotelové hosty. Designovým hotelem by se měl stát i AIR 

HOTEL, který bude architektonicky, designově i marketingově spojen s letectvím a tím, 

jak doufá management hotelu, dosáhne zajímavosti u zákazníků. [29] 

Velmi ceněným trendem je zdravý životní styl, absolutní odpočinek, wellness  

a regenerace včetně bio, eko, lohas životního stylu.  S pojmem Eko se pojí zelený trend, 

jde o všeobecné šetření energiemi, izolační schopnosti budov, oken, dveří a střech, úsporné 

osvětlovací prostředky, úsporná průtoková zařízení, programovatelné nastavení oběhu 

topení a klimatizace, personifikované ovládaní topení a klimatizace na pokojích  

a v neposlední řadě i třídění odpadu. AIR HOTEL, aby uspokojil tuto poptávku, bude 

vybudován jako ekologicky nenáročný a hotelové aktivity budou zaměřeny na ochranu 

životního prostředí. [29] 

  



 

Příloha č. 5 

Postup při segmentaci 

Geografická segmentace 

 Z hlediska geografické segmentace rozděluje AIR HOTEL své potencionální 

zákazníky na tuzemské a zahraniční účastníky cestovního ruchu. 

Demografická segmentace 

AIR HOTEL se bude zaměřovat jak na ženy, tak i muže. Podle věku se budou 

návštěvníci rozdělovat na mladé lidi od 25 let do 40 let. Dále na střední věkovou kategorii 

od 41 let do 60 let a na seniory od 61 do 85 let. Z hlediska fází životního cyklu, plánuje 

AIR HOTEL rozdělit zákazníky na bezdětné partnery a novomanžele, plné hnízdo I. 

(nejmladší dítě do 6 let), Plné hnízdo II. a III. (nejmladší dítě nad 6 let a děti, co jsou 

závislé na rodičích), prázdné hnízdo I. a II. (střední a starší rodiče, kteří jezdí bez svých 

dětí a osamělí cestující s přáteli). 

Socioekonomická segmentace 

Jedná se o klasifikaci JICNARS. Tato segmentace slučuje proměnné  

z demografické i z psychografické segmentace. Z této segmentace využije AIR HOTEL 

rozdělení na skupiny A – Vyšší střední třída, B - Střední třída, C1- Nižší střední třída. Na 

tyto cílové skupiny se chce AIR HOTEL zaměřit.  

Psychografická segmentace 

Jde o rozdělení zákazníků, podle životního stylu. AIR HOTEL bude zákazníky 

rozdělovat na:  

 návštěvníky vyhledávající air – turistiku; 

 účastníky sportovního letectví; 

 letecké zaměstnance; 

 lidé na pracovních cestách; 

 lidé se zájmem o leteckou historii; 

 návštěvníky vyhledávající turistické vyžití, lázeňské a aktivní pobyty;  

 vyhledávače adrenalinových sportů; 

 návštěvníky vyhledávající folklórní akce.  



 

Příloha č. 6 

Tab. 1 Konkurence společnosti AIR HOTEL. 

Zařízení Obec Popis Kapacita Cena Vzdálenost 

Hotel Club Kunovice kavárna 18 800 0 km 

Hotel Slunce Uh. Hradiště restaurace a kavárna 29 2100 3,2 km 

Hotel Maxi Uh. Hradiště restaurace a letní zahrádka 38 1590 3,4 km 

Hotel Koníček Uh. Hradiště restaurace a vinný sklep 44 1570 3,7 km 

Hotel Grand Uh. Hradiště restaurace a bar 54 1385 3,3 km 

Hotel Mlýnská Uh. Hradiště restaurace 24 1500 3,3 km 

Hotel Synot Staré město lobby bar, restaurace a wellness 60 980 5 km 

Zdroj: Vlastní 

Tab.2 Odhadovaný počet návštěvníků v AIR HOTELU podle cílových skupin v prvním roce 

Cílová skupina Odhadovaný počet 

návštěvníků (ročně) 

Telefonická 

poptávka předběžné 

rezervace 

Kvantifikace cílové 

skupiny 

Návštěvníci vyhledávající 

air-turistiku 

785 60% 471 

Účastníci sportovního 

letectví 

274 35% 96 

Letečtí zaměstnanci 68 10% 7 

Lidé na pracovních cestách 112 30% 34 

Lidé se zájmem o leteckou 

historii 

1751 20% 350 

Návštěvníci, kteří 

vyhledávají turistické 

vyžití 

4525 30% 1358 

Vyhledavači 

adrenalinových sportů 

1347 30% 404 

Návštěvníci vyhledávající 

folklórní akce 

2359 20% 472 

Návštěvníci vyhledávající 

lázeňské pobyty 

740 20% 148 

Návštěvníci vyhledávající 

aktivní pobyty 

947 30% 284 

Celkem   3624 

Zdroj: Vlastní 

  



 

 

Příloha č. 7 

Funkční strategie marketingového mixu 

Produkt 

Ubytovací služby 

Hotel bude vybaven recepcí, která bude obsazena 16 hodin denně. Hosté hotelu 

budou moci využít 12 dvoulůžkových pokojů nebo 5 apartmánů ve standardu  

tří hvězdiček, s potenciálem rozšíření služeb na čtyři hvězdičky. Doporučeno je určit 

nástupní termín od 12 hodin a odjezdový termín do 10 hodin, aby bylo docíleno kvalitních 

úklidových prací. V celém areálu ubytování je navrhována klimatizace, bezdrátové 

připojení WIFI.  

Stravovací služby 

Restaurace 

Hotel bude nabízet svým hostům také stravovací služby v hotelové restauraci. 

Kuchyně hotelu bude připravovat speciality spíše z místní gastronomie, které budou 

doplněny světovou gastronomii. V restauraci je plánována i možnost pořádání oslav, 

svatebních hostin nebo setkávání obchodních partnerů při banketních příležitostech.  

Je doporučováno v restauraci nabízet plnou penzi (snídani, oběd, večeři) nebo polopenzi 

(snídani a večeři) pro hotelové hosty. Návrhem pro společnost je také, aby v plné penzi  

a polopenzi bylo zahrnuto jen jídlo. 

Navrhováno je podávat snídani formou švédských stolů, která by měla být  

na kvalitní úrovni a měla by obsahovat jídla pro labužníky (různé sýrové rolády, paštiky, 

pomazánky, ale i domácí bábovky, bublaniny, záviny a muffiny), také jídlo pro děti  

a i jídla zaměřená na zdravou výživu. Snídaně by měla být nabízena od 8 do 10 hodin. 

Doporučeno je nabízet obědy nejen pro hotelové hosty, ale i pro veřejnost a to formou 

výběru z poledního menu. Obědy by měly být nabízeny od 12 do 14 hod. Večeře  

je navrhována, aby probíhala formou výběru ze tří menu pro dospělé, dvou menu pro děti  



 

a dvou menu pro dietáře, pokud by toto menu zákazníkům nevyhovovalo, mohou si vybrat 

z jídelního menu. Večeře budou nabízeny od 18 do 20 hodin.  

Proto, aby ještě víc byla zdůrazněná celková podniková identita, je navrhováno 

vedení AIR HOTELU, aby jídelní lístek a názvy v něm byly zaměřené na letectví např. 

(Pilotův steak, Pstruh L410 nebo Křídla Boingu 737). 

Vlivem vzniku trendu návratu ke kořenům je hotelové restauraci doporučeno 

vybírat dodavatele, kteří jsou místní a nabízejí domácí výrobky, dalším doporučením  

je nabízet v jídelním lístku i pitnou vodu z vodovodu, aby nepůsobila lacině, mohla by mít 

název „Přirozená voda“, také je doporučováno využít snídaňových biokoutků a společnost 

by se mohla zamyslet i nad pěstováním vlastní zeleniny a bylin.  

Kavárna 

V lobby baru je doporučeno nabízet alkoholické i nealkoholické nápoje, různé 

druhy baget a toustů, dále nabízet studenou kuchyni formou obložených mís a také 

cukrovinky a zákusky, které by mohly být pečeny v hotelové kuchyni. 

Vedení hotelu je doporučeno stejně jako v restauraci uvádět na nápojovém lístku 

název nápojů zaměřené na letectví. Např. Letuščino kafíčko nebo LET bageta. Také  

je doporučováno podávat tyto nápoje a studenou kuchyni jako v letadle, např. použít 

plastové kelímky, příbory, misky, talířky to vše umístit na letadlové podnosy, viz Obr. 1. 

Toto občerstvení by se mohlo prodávat, zabalené v obalu jako v letadle i pro kolemjdoucí 

na ulici. 

Obr. 1 Návrh podávání pokrmů v Lobby baru AIR HOTEL 

 

Zdroj: [43] 

 



 

Doplňkové služby 

Recepce  

V hotelové recepci je doporučováno nabízet placené i neplacené doplňkové služby. 

Mezi neplacené doplňkové služby jsou navrhovány buzení hostů, přijímání a předávání 

vzkazů, room servis, zapůjčení žehličky a žehlicí prkna, donáška zavazadel při příjezdu 

 a odjezdu, úschova zavazadel, nabídka propagačních předmětů, podávání informací  

o hotelových službách, kulturních událostech a památkách, zprostředkování taxislužby, 

zajišťování programu, půjčovna denního tisku a knih z knihovny hotelu zaměřené  

na slováckou oblast a poskytování informací o návštěvě wellness. 

Také je doporučováno, aby některé doplňkové služby byly zaměřeny na letectví. 

Jako například zprostředkování návštěvy Leteckého muzea Kunovice, 

zprostředkovávání pozorovacích letů, pilotní výcviky či paravýcvik, pořádání 

leteckých přednášek, půjčovna knih zaměřených na letectví. 

Mezi placené doplňkové služby, které by recepce AIR HOTELU mohla nabízet, 

jsou sekretářské služby jako fax, kopírování, skener, směnárenské služby, dále zakoupení 

denního tisku, prodej upomínkových předmětů, prodej drobných hygienických potřeb,  

dále půjčovna kol a také prodej drobných leteckých předmětů. 

Společnosti je doporučeno nabízet i meetingovou místnost, která bude vybavena 

plátnem, data - projektorem, mikrofonem a dalším technickým zařízením. 

Wellness  

AIR HOTELU je doporučováno nabízet wellness služby pro hotelové hosty 

zdarma, ale pro veřejnost za poplatek. Provoz wellness je navrhován od 10 do 22 hod. 

Doporučeno je i v rámci wellness nabízet masáže, které budou nabízeny od 14 do 20 

hodin. Tyto masáže by mohl provozovat nájemce, který by mohl poskytovat masáže, které 

jsou v dnešní době hojně využívány relaxační nebo lávovými kameny, havajské, medové, 

čokoládové, anticelulitídové, reflexní a metody na odblokování pohybových částí těla  

tj. Dornova a Breussova metoda, dále poskytovat zkrašlovací procedury jako kosmetika  

a líčení, také procedury zaměřené na snížení hmotnosti. Tyto všechny služby nabízené 

pronájemcem by byly zpoplatněny jak pro veřejnost, tak i pro hotelové hosty. 

 



 

Osobní služby 

U těchto služeb je doporučeno vedení AIR HOTELU využít především etážový 

servis, donášku zavazadel ale i praní prádla. 

Cena 

V AIR HOTELU je nabízena různá cena za různé služby. Dělí se na ceny 

v ubytování, ve stravování a v doplňkových službách. Managementu je doporučováno 

zavést nejen platbu v hotovosti, ale i platební kartou.  

Cena ubytování 

V AIR HOTELU je navrhovaná cena za dvoulůžkový pokoj 1400 Kč, kterou  

by byli hosté ochotni zaplatit. Navrhovaná cena za apartmán je 1600 Kč, za přistýlku  

500 Kč a za dětskou postýlku 150 Kč, tyto ceny jsou stanoveny ve stejném rozmezí jako 

ceny konkurenčních hotelů. 

AIR HOTELU je dále navrhováno poskytovat služby na základě smluvních cen 

 a tyto ceny rozlišovat podle distribučních cest, kdy by byla cena ubytování hostů  

pro cestovní kanceláře a touroperátory stanovena nižší. Cena by se však měla dále odvíjet 

od sezonnosti, návštěvnosti a chystaných kulturních akcí, které by mohly přispět 

k nejenom k návštěvě města Kunovice, ale i AIR HOTELU. Doporučeno je pro hotelové 

hosty v ceně ubytování zahrnout i snídani, doplňkové neplacené služby a wellness.  

Cena stravování 

Doporučeno je společnosti stanovit cenu ve stravování dvěma způsoby.  

První způsob je stanoven z hlediska ubytování, kdy při plné penzi budou hosté platit  

200 Kč a děti 100 Kč. A při polopenzi hosté 100 Kč a děti 50 Kč, tyto ceny jsou uváděny 

z předpokládaných cen jídel. V ceně polopenze a plné penze je doporučeno nezahrnovat 

nápoje. Druhý způsob stanovení ceny ve stravování by měly být na základě nákladů  

a marže. Tyto ceny budou uvedeny v jídelním a nápojovém lístku v hotelové restauraci  

a v kavárně. 

Cena doplňkových služeb 

Ceny u těchto služeb by měly být uvedeny v ceníku, který by měl být vystaven  

na recepci. Nejvyšší předpokládanou položkou u těchto služeb je půjčovna kol, wellness  

a pronájem konferenční místnosti. Cena u půjčení kola je navrhována 50 Kč/hodina za kolo 



 

pro dospělé a 25 Kč/ hodina za kolo pro děti. Cena u dalších placených doplňkové služby 

je doporučena stanovit na základě nákladů na poskytování této služby. 

Wellenss 

Cena wellness by měla být pro ubytované hosty zahrnuta v ceně ubytování. 

Doporučeno je masáže a jiné procedury nabízet hotelovým hostům za poplatek.  

Pro veřejnost jsou doporučeny 150 Kč za 60 min na osobu, 190 Kč za 90 minut na osobu  

a 260 Kč za 120 minut na osobu. Ceny wellness pro děti jsou navrhovány se slevou 50 %. 

Navrhováno je otevření wellness pro veřejnost od 16 do 22 hod. Ceny wellness  

pro veřejnost jsou stanoveny na základě konkurenčních cen wellness v Hotelu Synot. Cena 

u osobních služeb by byla stanovena podle nákladů na tento druh služeb. 

Distribuce 

Managementu je doporučeno využít přímé oslovení potencionálních zákazníků,  

za pomoci webových stránek hotelu.  

Nepřímá distribuce je cesta od hotelu k zákazníkovi přes zprostředkovatele. 

Z nástrojů nepřímé distribuce je společnosti doporučováno využít cestovních kanceláří, 

cestovních agentur a také využít služeb internetových ubytovacích portálů, které nabízí 

komplexní nabídku ubytovacích zařízení. Společnost AIR HOTEL, s.r.o. by měla využít 

i odbytové pomocníky, konkrétně se jedná o řidiče taxislužby, personál pracující 

v informačním centru ve městě Kunovice a v okolních městech, dále personál poskytující 

informace na letišti, na vlakovém nebo autobusovém nádraží. Pro všechny  

tyto zprostředkovatele je společnosti navrhováno uspořádat společné setkání, na kterém  

by je mohla seznámit s hotelem a s nabízenými službami, tito zprostředkovatele si budou 

moci sami vyzkoušet služby a pokud budou spokojeni, budou služby AIR HOTELU 

doporučovat dalším zákazníkům. Společnost by se měla zamyslet i nad využitím 

rezervační sítě u mezinárodních zástupců, neboť by tím mohla oslovit i zahraniční 

klientelu. 

Marketingová komunikace 

Je doporučeno managementu AIR HOTELU vytvořit takovou marketingovou 

komunikaci, která nejenom, že bude odrážet celkovou podnikovou identitu hotelu,  

ale přispěje i k tomu, že se potencionálním zákazníkům vryje do paměti. V rámci 

marketingové komunikace je společnosti AIR HOTEL, s.r.o. doporučeno vytvářit  



 

tzv. Komunikační mix, který by byl tvořen nástroji public relation, reklamou a podporou 

prodeje. 

Cíl marketingové komunikace 

Cílem marketingové komunikace AIR HOTELU by mělo být to,  

aby u potencionálního zákazníka vytvořila pozornost, následně u něj probudila zájem  

a natolik ho oslovila, aby služby AIR HOTELU vyzkoušel. Cílem marketingové 

komunikace je i to, aby potencionální zákazníci věděli o tom, že v České republice 

konkrétně ve Zlínském kraji ve městě Kunovice se nachází hotel, který nejen, že nabízí 

kvalitní služby spojené s letectvím, ale i letecký zážitek.  

Public relation 

Vnitřní PR bude v AIR HOTELU určen pro zaměstnance, poradce společnosti, 

firemní zástupce, hosty a návštěvníky.  U této skupiny je společnosti navrhováno použít 

pro zaměstnance nástěnku s aktuálními informacemi a také jednu nástěnku pro 

neformální oznámení. Vedení je dále doporučeno, pořádat pro zaměstnance večírky  

a opakovaný meeting, kde by zaměstnanci získali nové a aktuální informace. Společnosti 

je doporučováno zasílat firemním poradcům dopisy, které je budou informovat  

o novinkách a významných hostech. Pro hotelové hosty by byly informace uvedeny  

na nástěnce u recepce a aktuální informace by mohly být vyvěšeny i ve výtahu hotelu. 

Vnější PR bude zaměřen na potencionální hosty a zprostředkovatele, dále na vedení 

města a jeho obyvatele a také na společnosti působící ve městě Kunovice. Je doporučováno 

oslovování potencionálních hostů a zprostředkovatelů, pomocí direct mailu a pro 

zprostředkovatele je navrhováno uspořádat společenské setkání. Pro navázání dobrého 

vztahu s obyvateli Zlínského kraje je navrhováno uspořádat den otevřených dveří. Je 

doporučováno vedení AIR HOTELU uspořádat slavnostní otevření hotelu, při kterém by 

mohl AIR HOTEL oslovit umělce ze Zlínského kraje, kteří by předvedli své umění 

v každém pokoji. Je navrhováno, aby každý umělec byl v pokoji, který bude tematicky 

zaměřen na druh umění. Při těchto akcích by se široká veřejnost mohla, nejen podívat na 

vybavení AIR HOTELU, ale navíc by mohla být obdařena kulturním zážitkem. Dále  

je doporučováno, aby společnost AIR HOTEL, s.r.o. pozvala významné partnery  

a představitele města na lunch (oběd) a vytvořit si tak dobrou základnu pro budování 

kvalitních vztahů. A pro společnosti působící ve Zlínském kraji a obyvatele tohoto kraje  

je managementu doporučováno připravovat tiskové zprávy a aktuální informace o AIR 



 

HOTELU, které by byly zasílány do regionálních ale i celostátních deníků a do tiskovin 

zaměřených na hotel (např. Hotel & Spa).  Je navrhováno pojmenovat první tiskovou 

zprávu: “Kunovice nejen, že mají vlastní letku Kunovian Air Force, ale i AIR 

HOTEL. Také je společnosti doporučeno pozvat novináře na společný víkend, při kterém 

by mohli vyzkoušet veškeré služby, které hotel nabízí. 

Reklama 

Společnosti AIR HOTEL, s.r.o., je navrhováno využít pro zpracování reklamní 

kampaně profesionální společnost. Celkový koncept reklamního sdělení by měl vycházet 

z jednotné podnikové identity a měl by být zaměřen na letectví. 

Druhy reklamy 

Ústní reklama může hotelu pomoci, ale také ho zlikvidovat. Aby k tomu nedošlo 

je doporučováno AIR HOTELU uspokojit své zákazníky v každém ohledu a vytvořit 

takovou atmosféru klidu, čistoty a kvality, díky které by bylo docíleno šíření pozitivní 

ústní reklamy, která by se navíc šířila sama. 

V rámci tištěné reklamy by si společnosti mohla nechat vytvořit malé brožury, 

základního formátu, které budou graficky dobře zpracovány. Je navrhováno, aby tyto 

brožury byly vytvořeny v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Na těchto 

brožurách by měli být uvedeny základní informace o poskytovaných službách konkrétně  

o ubytování, restauraci, lobby baru, wellness. Tyto informace by měly být doplněny  

o fotografie. Také je společnosti doporučeno na tyto propagační materiály uvést informaci 

o pobytových balíčcích a společenských akcí, které bude hotel nabízet. V zadní části 

propagačních materiálů by měly být uvedeny kontaktní informace např. webové stránky, 

telefon, e-mail, GPS údaje a mapka. V těchto brožurách by mohl být vložen ceník služeb. 

Je doporučováno tyto prospekty umístit v informačním centru města Kunovice  

a v okolních městech, dále na letišti, vlakovém a autobusovém nádraží. Také je společnost 

může umístit v lázních Ostrožská Nová Ves a v ostatních kulturních a zábavních centrech 

v okolí AIR HOTELU.  

Dalšími tištěnými propagačními materiály, které by mohla společnost využít, jsou 

plakáty, ty by hotel mohl nechat vyvěsit ve výlohách svých zprostředkovatelů, na letišti a 

na vlakových a autobusových nádražích v okolí. Také je navrhováno, aby vedení AIR 

HOTELU využilo 2 billboardy. Na nich by mohly být fotografie hotelu, logo, slogan, 

šipka kde se hotel nachází, webové stránky a také služby, které nabízí. Billboardy by 



 

mohly být umístěny tak, že jeden bude v blízkosti rychlostní komunikace ve městě 

Kunovice, která vede přes Buchlovské hory do Brna. Druhý by mohl být umístěn na trase 

Kunovice – Uherské Hradiště, neboť je tato komunikace velmi vytížená. Aby zákazník 

našel cestu do hotelu je doporučováno, aby byla tato cesta vyznačena pomocí směrovek. 

Tištěnou reklamou je i jídelní a nápojový lístek, který by měl hosta zaujmout, ale měl by 

 i ladit s celkovou podnikovou identitou. 

Společnost by se měla zaměřit především na internetovou reklamu.  

Je navrhováno, aby si společnost nechala vytvořit profesionální webové stránky, návrh 

těchto stránek je uveden v příloze č. 8. Společnosti je doporučeno vybrat si doménu 

www.AIRHOTEL.cz. Je také doporučováno, aby úvodní stránka obsahovala logo a slogan 

hotelu, fotografii AIR HOTELU, jazykovou mutaci – česky, anglicky, německy a rusky, 

také vyhledávání slov na webu. Na této stránce by mohla být uvedena lišta, ve které  

by byly informace uspořádány na O AIR HOTELU, O společnosti AIR HOTEL, s.r.o., 

UBYTOVÁNÍ, RESTAURACE, LOBBY BAR, WELLNESS, PRONÁJEM PROSTOR, 

CENÍK, POBYTOVÉ BALÍČKY, REZERVACE a KONTAKT. Na webových stránkách 

by měly být i informace o městě Kunovice, kulturních akcí probíhajících v tomto městě  

i v okolí a informace o letectví v Kunovicích. Dalším doporučením managementu je využít 

bannerové reklamy a umístit ji na internetové vyhledávače a ubytovací portály, také  

by mohl management AIR HOTELU umístit internetovou reklamu na web města Kunovice 

a za poskytnutí tohoto reklamního místa může nabízet firemní prostory městu Kunovice 

se slevou. Ze sociálních sítí je AIR HOTELU navrhováno využít Facebooku, který  

je u mladší generace velmi oblíben. Na této sociální síti je společnosti doporučováno 

vytvořit profil a vkládat aktuální informace o programových balíčkách, gastronomických 

akcích nebo o kulturních večerech, také by zde mohla společnost uvádět informace  

o kulturních a leteckých akcích ve městě Kunovice. Navíc by zde mohli hosté vkládat své 

zážitky a fotografie z pobytu v hotelu. Nebo z kulturních a leteckých akcí ve městě. Také 

by zde mohli zákazníci vkládat své recenze a připomínky. Díky tomuto kanálu by byla 

vytvořena vazba mezi hotelem a potencionálními zákazníky. Také je managementu AIR 

HOTELU navrhováno využít sociální sítě YouTube, kde by mohl ukládat své firemní 

videa. 

Je navrhováno společnosti v rámci venkovní reklamy vystavit na střeše nebo 

v blízkosti hotelu model letadla, který by byl dobře viditelný a způsobil by upoutání 



 

pozornosti projíždějících. Následně by mohl AIR HOTEL využít venkovní reklamy 

v podobě světelného neonového nápisu, jen s nápisem AIR HOTEL svítící modře. 

Podpora prodeje 

Vnitřní podpora prodeje je zaměřená na hosta. Především je důležité, aby byl 

personál, který přichází do kontaktu s hostem řádně vyškolen a vzdělán. Tento personál 

musí být přátelský, empatický a jazykově dobře vybavený, měl být kvalifikován 

k zodpovězení všech dotazu hosta.  Managementu AIR HOTELU je také navrhováno 

využít reklamních dárků, které by host obdržel při příjezdu a odjezdu. Při příjezdu by host 

mohl obdržet mini hygienické potřeby (mýdlo, šampón, sprchový gel a zubní pasta) tyto 

předměty by mohly být uloženy v uzavíratelném igelitovém pytlíčku, ten by měl navodit 

leteckou atmosféru při odbavovací kontrole. Při vyřizování rezervace by mohli být hosté 

vyzváni k tomu, aby odložili svá zavazadla na pult připomínající odbavovací pás, který 

mají přepážky na letišti, zde by mohly být na zavazadlo připevněny visačky, které  

by mohly obsahovat kartu od pokoje, a číselný kód k bezdrátové WIFI. Při odjezdu  

by mohl host dostat malý odznáček, na kterém by bylo uvedeno logo AIR HOTELU. 

Vnější podporu prodeje je vedení AIR HOTELU doporučeno využít především při 

spolupráci s propagační agenturou Východní Morava na výstavách a veletrzích, zde  

by mohl být jeden zaměstnanec, který bude oblečen v letecké uniformě a bude nabízet 

propagační materiály. Také je managementu doporučeno, pravidelně poskytovat aktuální 

informace svým zprostředkovatelům a zvát je na společenská setkání.   

Lidé 

Společnost by měla věnovat patřičnou péči svým zaměstnancům. Měla by svým 

zaměstnancům zdůraznit, že od nich očekává:  

 loajalitu k vedení a kolegům nejen nadřízeným, ale i podřízeným; 

 zodpovědnost a poctivost při plnění své práce; 

 pozitivní přístup k práci a k zákazníkům; 

 důsledné plnění svých úkolů; 

 dodržování podnikové kultury; 

 schopnost týmové práce. 

Toto by mohlo přispět ke správnému pochopení záměru AIR HOTELU a tím 

kvalitně uspokojovat potřeby zákazníků. Proto, aby byly zaměstnanci motivování k lepší 



 

práci, by jim měl jít management AIR HOTELU příkladem. Měl by s nimi jednat jako 

s hostem, především osobně a s pozitivním přístupem. Jen tak budou zaměstnanci odvádět 

kvalitní práce, kterou nejvíce ocení zákazníci.  

Pracovní pozice 

Manažer 

Manažer AIR HOTELU by měl odpovídat za provoz ubytovací i restaurační části. 

Hlavním úkolem bude zajišťovat každodenní plynulý chod hotelu např. rozdělení 

pracovníků na určité pracovní směny. V oblasti ubytovacího úseku by měl manažer 

zajišťovat maximální spokojenost hostů s poskytovanými službami za předpokladu 

dosažení nejlepších ekonomických výsledků. Je doporučeno, aby měl manažer na starost 

účelné využívání ubytovací kapacity, dále sjednává ceny s cestovními kancelářemi  

a poskytovateli rezervačních systémů a také plánováni a zavádění marketingu hotelu. 

Provozní manažer 

Je doporučeno, aby se tento manažer staral o plynulý chod  restaurace, kuchyně  

a lobby baru, měl by mít za úkol doplňování a evidenci zboží a sjednávat výhodné 

podmínky s dodavateli. Při větších kulturních akcích bude řídit průběh akce a zpracovávat 

kalkulaci nápojů a pokrmů. 

Recepční 

Na pozici recepční je vedení AIR HOTELU doporučeno vybrat osobu, která bude 

mít náležité znalosti a schopnosti, které jsou velmi potřebné pro kvalitní uspokojení potřeb 

hotelových zákazníků. Recepční musí být empatická, usměvavá, komunikativní, odolná 

proti stresu, vstřícná a ochotná pomoci hostů. Recepční by měla mít vzdělání 

ekonomického směru nebo vzdělání v oblasti cestovního ruchu, musí komunikovat dvěma 

světovými jazyky. Náplní práce recepční bude práce s počítačem především s programem 

HORES. Dále rezervace ubytování, administrativní práce a zprostředkování doplňkových 

služeb. 

Správa wellness 

Její náplní práce bude rezervace wellness, obsluha saun a bazénu, úklid wellness 

 a zabezpečení toho, aby se host zde cílit nerušen a mohl relaxovat. 

 



 

Servírka 

Servírka musí být zdvořilá, usměvavá, musí mít profesní znalosti i dovednosti  

a musí být hostovi nápomocná. Měla by ovládat alespoň jeden světový jazyk. Náplní bude 

především přijímání objednávek od hostů, dále pomáhání jim při výběru pokrmů a nápojů. 

Při servírování by měla dbát na dodržování pravidel obsluhy a čistotu nejenom jejího 

oblečení, ale i pracoviště. Bude zodpovídat za přípravu pracoviště a dodržovat předepsané 

bezpečnostní a hygienické předpisy.  

Kuchař 

Kuchař musí mít potřebné vzdělání. Musí být schopen pracovat jak se studenou,  

tak i s teplou kuchyní. Bude zodpovídat za kvalitní přípravu pokrmu dle stanovených 

výrobních programů a objednávek hostů při dodržování hygienických a bezpečnostních 

norem. Bude také zodpovídat za dodržování receptur, kalkulací a technologických postupů 

při plánování a výrobě jídel. Musí dbát na čistotu oděvu i pracovního místa. 

Pokojská 

Hlavní náplní práce pokojské bude úklid hotelových pokojů a ostatních prostor 

hotelu. Musí dbát na čistotu. Bude zajišťovat výměnu ložního prádla, ručníků a osušek, 

vyprázdnění koše, utírání prachu, vysávání. Dále bude denně čistit koupelnu a toaletu  

a také doplňovat doplňkové vybavení pokoje a kontrolovat funkčnost veškerého vybavení 

pokoje. 

Vrátný 

Vrátný bude obsluhovat hosty při jejich příjezdu a odjezdu. Musí být vstřícný, 

nápomocný, usměvavý. Náplní jeho práce bude pomoct hostovy se zavazadly,  

dále zaparkování vozu zákazníka na parkoviště a také bude provádět dohled nad celým 

objektem hotelu.  

Údržbář 

Bude zajišťovat drobné opravy a základní estetické úpravy v areálu hotelu. Také 

bude zodpovídat za bezpečnostní provoz, správné používání, udržování a modernizaci 

technického zařízení, ostatních prostředků v oblasti energetiky, dopravy a požární ochrany. 

 



 

Brigádníci a učni 

Brigádníci budou přijímáni na pozici obsluhy a výpomoc v kuchyni.  

Pracovní oděv 

Je navrhováno managementu, aby měli pracovníci AIR HOTELU na sobě letecké 

uniformy.  Pracovní oděvy by měli být rozděleny podle pracovního místa, ale všichni 

pracovníci by měli být označeni jmenovkou. Uniformy by měli být elegantního střihu  

a z nemačkavého materiálu. 

Barva uniforem 

U managementu, recepčních, číšníků, barmanů, pokojských a vrátného  

by převládala černá barva uniforem, doplněná o bílou košili. Doplňky by mohly být světle 

modré barvy. U pracovníků kuchyně a wellness by mohla převládat bílá barva, doplněná  

o světle a černé doplňky.   

Druh uniforem 

Managementu je také doporučeno, aby byly tyto uniformy, rozděleny podle toho, 

zda personál pracuje v restauraci nebo v ubytovací části. Neboť restaurace bude zaměřená 

spíše na historii letectví, je vedení AIR HOTELU doporučováno, aby byly i uniformy takto 

zaměřeny.  

Obr. 2 Letecká posádka ČSA 

 

Zdroj: [42] 

U pracovníků vyšších pozic v ubytovací části je doporučováno, aby ženy měly šaty, 

sukni nebo kalhoty, doplněné o bílou košili se sakem, jako doplněk je navrhován šátek. 

Muži na vyšších pozicích by měli mít kalhoty, doplněné a bílou košili a sako, doplněk  

u mužů by mohla být kravata. Je také navrhováno, aby byl management AIR HOTELU 



 

označen (//), jak je to i u vedoucí kabiny v letadle. Recepční a číšníci by mohli být 

označeni (/), jak jsou i palubní průvodčí, viz letecká posádka ČSA Obr 2. 

Finanční hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení pracovníků bude prováděno na základě časové mzdy. Hrubá mzda  

je stanovena v Tab. 1. Managementu AIR HOTELU je doporučeno odměňovat své 

zaměstnance příplatky za výborné výsledky.  

Tab..1 Pracovní místa AIR HOTELU 

Popis pracovního 

místa 

Počet Měsíční 

hrubá mzda 

(Kč) 

Celkem 

měsíční 

hrubá mzda 

(Kč) 

Roční hrubá 

mzda (Kč) 

Ředitel 1 30 000 30 000 360 000 

Manažer 1 25 000 25 000 300 000 

Provozní manažer 1 25 000 25 000 300 000 

Recepční  2 17 000 34 000 408 000 

Kuchař  2 17 000 34 000 408 000 

Servírka restaurace 2 15 000 30 000 360 000 

Barman lobby bar 2 15 000 30 000 360 000 

Pokojská  2 13 000 26 000 312 000 

Správa wellness 1 15 000 15 000 180 000 

Údržba/Vrátný 1 10 000 10 000 120 000 

Ostatní personál 2 10 000 20 000 240 000 

Celkem 17 192 000 279 000 3 348 000 

Zdroj: Vlastní 

Materiální prostředí  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, bude se AIR HOTEL nacházet v samém centru 

města Kunovice.  Celý objekt hotelu je projektován jako energeticky úsporný s využitím 

energie získávané pomocí tepelného čerpadla a solárních kolektoru pro ohřev TUV. 

Celkový obestavěný prostor bude činit 8,712 m
3
. Projekt hotelu počítá s 12 dvoulůžkovými 

pokoji a 5 apartmány, celkem hotel bude nabízet 44 lužkami a s možností dalších přistýlek, 

jak uvádí Tab. 2. Připojení WIFI je zamýšleno v celém objektu hotelu. Navrhovaný hotel 

bude splňovat požadavky *** ubytovacího zařízení.  Je navrhováno, aby materiální 

prostředí odráželo leteckou image AIR HOTELU, ale zároveň hostům dopřávalo potřebný 

komfort. Návštěvníci si tak budou moci vychutnat nevšední zážitek v centru města 

s nadstandardními službami.   



 

Tab. 2 Využití kapacity ubytovacího zařízení 

 Dvojlůžkové 

pokoje 

Apartmány Lůžek 

celkem 

Noclehů 

celkem 

2. NP 5 2 18 - 

3. NP 5 2 18 - 

Podkroví 2 1 8 - 

Celkem 12 5 44 16 060 

Zdroj: Vlastní 

Jak již tabulka napovídá, je počítáno se čtyřmi patry. V prvním patře by se mělo 

nacházet recepce, lobby bar, restaurace a wellness. Druhé a třetí patra by bylo určené  

pro pokoje a ve čtvrtém patře hotelu je plánován salónek, kancelářské prostory hotelu 

 a apartmány s terasou. Salónek bude sloužit hotelovým hostům a bude poskytovat 

nevšední pohled na města Kunovice, Uherské Hradiště, Staré město a jejich okolí. 

Potřebná parkovací stání budou v dostupné vzdálenosti od budovy hotelu a to v počtu 14 

míst, další dvě místa budou vyhrazena přímo před hotelem. 

Vstupní hala 

Vstupní hala je první místo, které host uvidí, proto by mělo vytvořit co nejlepší 

dojem. Vedení je navrhováno, aby se host, jen co mu vrátný otevře dveře, ocitl jako  

by na letišti, viz Obr. 3.  

Obr. 3 Návrh vstupní haly AIR HOTELU 

 

Zdroj: [45] 

V tomto prostoru by mohly být umístěny velké hodiny, plakáty evokující letecké 

tabule s přílety a odlety např. Flight in Kunovice, směrovky ukazující směr k restauraci 

nebo k wellness, také by zde mohly být umístěny dělící konstrukce, letištní vozíky a boxy. 

Ve vstupní hale by se nacházela recepce a lobby bar. 



 

Jak bylo zjištěno z internetového dotazování kapitola 4. 4, nejvíce by respondenty 

zaujaly letecké dekorace ve společných prostorách. Proto je navrhováno, aby na konci 

této vstupní haly byla umístěna malba letounu, viz Obr. 4, kterým by se hosté dostali  

ze vstupní haly neboli z letiště k pokojům.  

Obr. 4 Návrh interiéru recepce 

 

Zdroj: [44] 

Recepce 

AIR HOTEL bude vybaven recepcí, která bude obsazena 12 hodin denně  

a dosažitelná elektronickým zvonkem. Host zde bude mít možnost využít doplňkových 

služeb. Je navrhováno, aby recepce vypadala, jako přepážka na letišti, viz Obr. 5.   

Obr. 5 Návrh recepce AIR HOTELU 

 

Zdroj: [46] 

Recepce by mohla mít žluté číslo 1. A vedle této přepážky by mohl být umístěn 

černý pruh, znázorňující odbavovací pás. Za tímto pásem by mohla být místnost pro 

úschovu zavazadel. Na recepčním pultu by mohly být umístěny propagační materiály. Za 

recepčním pultem by byly vystaveny hygienické potřeby, denní tisk, upomínkové a letecké 



 

předměty. Dále je navrhováno v těchto prostorách vyvěsit informace o městě Kunovice 

 a o společnostech, které provozují letectví v tomto městě. 

Lobby bar 

V lobby baru je počítáno s 20 místy. Je navrhováno, aby byl lobby bar umístěn 

vedle recepce a v blízkosti letní zahrádky. Vzhled lobby baru je navrhován podobný jako 

recepce. Byly by zde umístěny prosklené dveře, které by se podle potřeby daly odstranit 

 a vzniklo by tak místo na průchod mezi lobby barem a letní zahrádkou. V lobby baru  

je managementu AIR HOTELU navrhováno umístit sedací soupravy, podobné těm  

na letišti. Dále je navrhováno, aby v těchto prostorách byly vyvěšeny informace  

o letadlech, které se v Kunovicích vyrábí.  

Pokoje 

Management AIR HOTELU počítá s 17 pokoji. Je navrhováno, že toto pokoje 

budou o něco menší, než jsou klasické pokoje. Všechno zařízení by mělo navozovat pocit 

kabiny letadla, viz Obr. 6. Je doporučováno, aby bylo vybavení zarovnáno do tvaru 

obdélníka, který má zakulacené rohy, to by připomínalo okno v letadle.  

Obr. 6 Návrh interiéru pokoje AIR HOTELU 

 

Zdroj: [17] 

Dále by mohly být vybaveny prostorným lůžkem, které bude vhodně osvětleno 

noční lampičkou, která bude umístěna na uzamykatelném nočním stolku. V pokoji nebude 

chybět sedací souprava, která bude v případě nutnosti sloužit i jako lůžko. Dalším 

vybavením pokoje bude šatník, psací stůl, stolek na kufr, koš na odpadky a velké zrcadlo. 

Důležitou součástí pokoje bude vhodné osvětlení. K docílení příjemné atmosféry bude 

přispívat nejen kvalitní nábytek, ale především květiny, obrazy, záclony, závěsy, koberce 

 a dekorace. Každý pokoj bude vybaven televizí a telefonem, který bude umožňovat i noční 



 

hovory. V každém pokoji by měla být klimatizace, WIFI připojení a také hotelová 

dokumentace.  

Dále je navrhováno, aby každý pokoj byl zaměřen na jinou světovou metropoli. 

Touto metropolí by byl označen i doplňky v pokoji by odpovídaly této metropoli. Jsou 

navrhovány metropole Praha, Paříž, Benátky, Londýn, Oslo, Jeruzalém, Moskva, Sydney, 

L. A, New York, Mexico - city, Rio de Janeiro, Brasilia, Peking, Tokia, Jakarta, Kapské 

město. Doporučeno je managementu AIR HOTELU, aby umístil velkoplošnou fotografii 

zvolené metropole za rám postele, viz Obr. 7, mělo by to u hostů vyvolat pocit,  

že se na tuto metropoli dívají z okna letadla. 

Obr. 7 Návrh interiéru New York pokoje v AIR HOTELU 

 

Zdroj: [17] 

 Také by mohly být v pokoji umístěny informace o zvolené metropoli a jak je daná 

metropole daleko od Kunovic. Součástí každého pokoje bude koupelna. Koupelna  

by mohla být oddělena od pokoje sklem nebo závěsem. Koupelny budou vybaveny 

sprchou nebo vanou dále umyvadlem a WC. Nad umyvadlem bude umístěno zrcadlo, které 

bude vhodně osvětleno. 

Salónek 

Tato místnost bude umístěna ve čtvrtém patře. Je navrhováno, aby interiér salónku 

byl futuristicky zaměřený na letectví, viz Obr. 8. 

Tato místnost by měla sloužit, jak pro hosty k odpočinku, ale i zábavě. Tak i pro 

obchodní partnery, kteří by si tuto místnost najímali k obchodním jednáním. Také  

je managementu doporučeno, aby zde byl umístěn dětský koutek, sedací soupravy, PC, 



 

LCD televizor a videoherní konzol Nintendo Wii.  A také vybavení sloužící k obchodnímu 

jednání. Např. plátnem, data - projektorem, mikrofonem atd. 

Obr. 8 Návrh interiéru salónku AIR HOTELU 

 

Zdroj: [49] 

Managementu AIR HOTELU je navrhováno, aby v interiéru vstupní haly, ve které 

by byla umístěna recepce a lobby bar a také v pokojích a na chodbách byl volen spíše 

vzdušný materiál tedy plast, sklo a kov. Barevná výmalby těchto prostor by měla tvořit 

celek s podnikovou identitou. Proto je doporučeno použít bílou, černou, stříbrnou  

a azurovou barvu.  

Lišící se interiér bude použit v restauraci, která by měla připomínat Druhou 

republiku a ve wellness, která by měla navodit u hostů pocit toho, že jsou v nebi. 

Restaurace 

Restaurace by měla být pro 72 osob. Vedení AIR HOTELU je navrhováno, aby 

interiér restaurace navozoval atmosféru „Druhé republiky“, viz Obr. 9.  

V restauraci je doporučeno spíše volit neutrální barvy tedy hnědou, béžovou  

a tmavě modrou a z materiálu spíše dřevo.  Také je doporučeno, aby do těchto prostor byly 

umístěny letecké doplňky např. kousky letadla, motoru, balónu, které by, ale měli pocházet 

z tohoto období. V restauraci by mohlo být umístěno i malé pódium, na kterém by mohl 

být umístěn klavír. Neboť to by dotvářelo typickou atmosféru oné doby. Dále  

je doporučováno, umístit v restauraci informace o historii pilotů a parašutistů, kteří 

pocházeli z Kunovic a působili za II. Světové války v Anglii a především umístit 

informace o parašutistovi plk. Jana Hrubém, který pocházel z Kunovic a zahynul spolu  

s atentátníky na Reinharda Heydricha. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha


 

Obr. 9 Návrh interiéru restaurace AIR HOTELU 

 

Zdroj: [47] 

Wellness 

Ve wellness AIR HOTELU bude umístěn malý plavecký bazén s masážními chrliči 

a vývěvou, whirlpool pro 4 osoby s teplotou vody 35°C, finskou sauna, parní eukalyptová 

sauna, místnost pro inhalaci kyslíku, relaxační prostor s anatomicky tvarovanými lehátky  

a fit centrum. Také by zde měla být místnost pro nájemce, který zde bude provozovat 

masáže a zkrášlovací procedury.  Je doporučováno, aby tyto prostory navozovaly u hostů 

pocit, jako by byly v nebi. Navrhováno je použít spíše bílou, azurovou a tmavě modrou 

barvu viz Obr. 10 a jako materiál je doporučován spíše sklo, kov a dlažba. 

Obr. 10 Návrh interiéru wellness AIR HOTELU 

 

Zdroj: [48] 

Balíčky a programy 

Vedení je doporučeno zavést sportovní, letecké, kulturní, relaxační a folklórní 

balíčky. 

 



 

Sportovní balíček 

 dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji; 

 dva dny polopenze; 

 klasická sportovní masáž; 

 půjčení kol; 

 vstup na koupaliště v Kunovicích; 

 tři hodiny golfu v Ostrožské nové Vsi; 

 dvě hodiny tenisu v Kunovicích; 

 dvě hodiny badmintonu v Kunovicích; 

 jedna hodina bowlingu v Kunovicích. 

Letecký balíček 

 dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji;  

 dva dny polopenze; 

 inhalace kyslíku; 

 drobný letecký dárek; 

 vyhlídkový let balónem v Kunovicích; 

 tandemový seskok v Kunovicích; 

 pstup do leteckého muzea v Kunovicích; 

 prohlídka podniku LET Acraft industiries, a. s. v Kunovicích. 

Kulturní balíček 

 dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji; 

 dva dny polopenze; 

 vstupenky na Adventní koncert v Kunovicích; 

 vstupenky na Ples města Kunovice; 

 vstupenky do Slováckého divadla v Uherském Hradišti; 

 vstupenky do Kina Hvězda v Uherském Hradišti; 

 vstupenky na Letní filmovou školu v Uherském Hradišti. 

Relaxační balíček 

 dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji; 

 dva dny polopenze; 

 dvě masáže dle výběru; 



 

 jedna zkrášlovací procedura; 

 inhalaci kyslíku; 

 pobyt v Sirných lázní v Ostrožské Nové Vsi. 

Folklórní balíček 

 dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji; 

 dva dny polopenze; 

 vstupenky na Hody s právem ve městě Kunovice; 

 vstupenky na Jízdu králů v Kunovicích; 

 košt Vína v Kunovicích; 

 vstupenky na školu lidových tanců v Kunovicích; 

 vstupenky do Slováckého muzea v Uherském Hradišti; 

 vstupenky na doprovodný program na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. 

Spolupráce 

Spolupráce může probíhat jak na horizontální tak i na vertikální úrovni. Také  

je navrhováno, aby management AIR HOTELU spolupracoval se Střední odbornou školou 

a Středním odborným učilištěm Uherské Hradiště, jehož učni by mohly mít praktickou 

výuku v prostorách AIR HOTELU, tak i se Střední školou leteckou, s.r.o., neboť by mohly 

být práce žáků vystavovány v AIR HOTELU. Management AIR HOTELU by mohl  

se spoluprácí oslovit i detašované pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava sídlící v Uherském hradišti a Evropský polytechnický institut, s.r.o. sídlící 

v Kunovicích. Také je navrhováno spolupracovat se ZUŠ v Kunovicích a v Uherském 

Hradišti, žáci by mohly projevit svůj talent na pátečních večerních nebo gastronomických 

akcích, které by se konalo v restauraci AIR HOTELU. 

 

  



 

Příloha č. 8 

Analýza kvantitativního výzkumu tabulky 

Využití ubytovacích služeb 

  Percent Frequency 

  Valid Ano 95 171 

  Ne 5 9 

  Total 100 180 

  Účel ubytování 

  Percent Frequency  

   Valid Soukromě 78 134  

   Služebně 22 37  

   Total 100 171  

   Druh ubytování  

  Percent Frequency  

   Valid Hotel 

***,**** 

39 12  

   Penzion 33 13  

   Hotel *,** 11 3  

   Chata 8 56  

   Kemp 7 19  

   Ubytovna 2 66  

   Jiné 1 2  

   Total 100 171  

    Důležitost při výběru ubytování 

  Percent Frequency 

Valid Kvalita 18 97 

Cena 17 92 

Umístění 14 73 

Interiér 11 59 

Kulturní 

program 

9 51 

Sportovní 

vyžit 

9 50 

Wellness 8 42 

Firemní 

jednání 

14 76 

Total 100 540 
 



 

 Zdroje informací Percent Frequency  

    Valid Internetové vyhledávače 40 139  

    Doporučení přátel 28 99  

    Internetové ubytovací portály 19 65  

    Katalogy a brožury 7 26  

    Informační centra 3 10  

    Průvodcovské materiály 3 9  

    Total 100 348  

    Zájem o letectví   

  Percent Frequency  

   Valid Ano 33 56  

   Ne 67 115  

   Total 100 171  

   Jaký druh letectví    

  Percent Frequency 

Valid Letecká doprava 54 33 

Sportovní letectví 16 10 

Vojenské letectví 15 9 

Parašutismus 10 6 

Kosmonautika 5 3 

Total 100 61 

 

Známost leteckého průmyslu 

  

  Percent Frequency  

   Valid Ano 60 102  

   Ne 39 67  

   Total 99 169  

   Missing Chyba 1,2 2  

   Total 100,0 171  

   Využití leteckého hotelu   

  Percent Frequency  

   Valid Ano 25 42  

   Ne 25 42  

   Nevím 50 86  

   Total 99 170  

   Missing Chyba ,6 1  

   Total 100,0 171  

      

   



 

Návštěva Zlínského kraje 

  

  

Percent Frequency  

    Valid Poznávací turistika 20 93  

    Kulturní akce 19 88  

    Tradiční folklórní akce 15 73  

    Lázně 12 59  

    Cyklistika 12 56  

    Sportovní akce 10 48  

    Kongresová turistika 6 27  

    Hotel 5 22  

    Církevní turistika 1 7  

    Total 100 473  

    Druh interiéru   

  

  

Percent Frequency  

    Valid Dobový 40 69  

    Moderní 31 53  

    Futuristický 16 28  

    Klasický 11 18  

    Total 98 168  

    Chyba 1,8 3  

    Total 100,0 171  

    Možnost zájmu  

     

  

Percent Frequency  

    Valid Letecké dekorace ve společných 

prostorách 

24 106  

    Personál v  uniformách 22 95  

    Zprostředkování zážitků 21 93  

    Letecké dekorace v pokoji 15 66  

    Fotky letadel 8 36  

    Prodej leteckých suvenýrů 6 25  

    Letecké přednášky 4 18  

    Total 439 100  

    Služby v leteckém hotelu    

      Frequency Percent  

    Valid Ubytování se zážitkem 102 18  

    



 

Gastronomické akce 74 13  

    Sportovní vyžití 71 13  

    Wellness 64 11  

    Kulturní akce 58 10  

    Promítání filmů 54 10  

    Firemní jednání 51 9  

    Akce pro děti 42 8  

    Tématické večer  41 7  

    Total 557 100  

    Cena   

  

  

Percent Frequency 

     Valid 1001 - 1500 Kč 47 80 

     Do 1000 Kč 39 66 

     1501 - 2000 Kč 13 22 

     Nad 2000 Kč 1 1 

     Total 99 169 

     Chyba 1,2 2 

     Total 100,0 171 

     Internetová reklama  

   

  

Percence Frequency 

     Valid Internetové vyhledávače 38 145 

     Sociální sítě 24 93 

     Ubytovací portály 19 74 

     Letecké portály 9 35 

     Životní styl 9 34 

     Total 100 381 

     Balíčky    
 

    

  

Percent Frequency 

  

   Valid Sportovní balíček 25 98 
  

   Letecký balíček 23 91 
  

   Kulturní balíček 19 73 
  

   Aktivní balíček 17 68 
  

   Rodinný balíček 12 47 
  

   Služební balíček 3 13 
  

   Total 100 390 
  

     



 

Důležitost při výběru ubytování 

    
  

Kvalita 

ubytování  

 Cena  Umístění  Interiér  Kulturní 

program 

Sportovní 

Vyžití 

Wellness Obchodní 

jednání 

Valid Nejvíce 

důležité 

56,7 53,8 8,2 22,2 8,2 17,0 15,8 4,7 

Spíše 

důležité 

27,5 31,6 11,1 34,5 11,1 17,0 22,2 13,5 

Důležité 10,5 11,1 19,9 33,3 19,9 29,2 24,6 19,3 

Méně 

důležité 

1,8 2,3 28,1 5,8 28,1 21,6 15,2 15,2 

Nejméně 

důležité 

2,3 ,0 29,8 1,8 29,8 12,9 20,5 44,4 

Total 98,8 98,8 97,1 97,7 97,1 97,7 98,2 97,1 

Missing Chyba 1,2 1,2 2,9 2,3 2,9 2,3 1,8 2,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Služby v leteckém hotelu 

      Ubytování 

se 

zážitkem 

Gastrnomomické 

akce 

Kulturní 

akce 

Akce 

pro děti 

Tématické 

večery 

Sportovní 

vyžití 

Promítání 

filmů 

Wellness 

Valid Nejvíce 

uvítal 

59,6 43,3 28,7 17,0 14,0 41,5 12,3 37,4 

Spíše 

uvítal 

22,2 28,7 33,9 18,7 16,4 29,2 31,0 24,0 

Uvítal 9,4 17,0 18,7 24,6 22,2 17,0 31,6 20,5 

Méně 

uvítal 

1,8 5,8 8,2 16,4 24,0 6,4 7,6 7,6 

Nejméně 

uvítal 

2,9 2,3 5,8 17,5 18,1 2,3 11,1 6,4 

Total 95,9 97,1 95,3 94,2 94,7 96,5 93,6 95,9 

Missing Chyba 4,1 2,9 4,7 5,8 5,3 3,5 6,4 4,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  



 

 

Pohlaví 

  Percent Frequency 

  
Valid Muž 41 70 

  
Žena 59 101 

  
Total 100 171 

  

      Věk 

  Percent Frequency 

  
Valid 21 - 40 let 39 15 

  
41 - 60 let 32 66 

  
61 a více let 20 55 

  
Do 20 let 9 35 

  
Total 100 171 

  Kraj 

  
Percent Frequency 

  
Valid Moravskoslezský 14 24 

  
Jihomoravský 11 19 

  
Praha 11 19 

  
Zlínský 11 18 

  
Liberecký 8 13 

  
Karlovarský 7 12 

  
Plzeňský 6 11 

  
Středočeský 6 11 

  
Olomoucký 5 9 

  
Ústecký 5 9 

  
Pardubický 5 8 

  
Vysočina 5 8 

  
Jihočeský 4 6 

  
Královohradecký 2 4 

  
Total 100 171 
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Analýza kvalitativního výzkumu tabulky 

Logo č. 1 

       Atraktivita Soulad se 

zadáním 

Čitelnost Profesionalita Modernost 

Nejlepší 20% 20% 70% 0% 0% 

Spíše 

lepší 

50% 50% 20% 60% 30% 

Průměrný 10% 20% 0% 30% 60% 

Spíše 

horší 

20% 10% 10% 10% 0% 

Nejhorší 0% 0% 0% 0% 10% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      Logo č. 2 

       Atraktivita Soulad se 

zadáním 

Čitelnost Profesionalita Modernost 

Nejlepší 40% 40% 60% 50% 70% 

Spíše 

lepší 

50% 30% 20% 40% 20% 

Průměrný 0% 30% 20% 10% 10% 

Spíše 

horší 

10% 0% 0% 0% 0% 

Nejhorší 0% 0% 0% 0% 0% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      Logo č. 3 

       Atraktivita Soulad se 

zadáním 

Čitelnost Profesionalita Modernost 

Nejlepší 40% 30% 30% 30% 20% 

Spíše 

lepší 

40% 60% 50% 40% 30% 

Průměrný 10% 0% 20% 20% 20% 

Spíše 

horší 

10% 10% 0% 10% 20% 

Nejhorší 0% 0% 0% 0% 10% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      Celkové hodnocení 

      Logo č. 1 Logo č. 2 Logo č. 3 

  Nejlepší 20% 40% 20% 

  Lepší 40% 40% 50% 

  Průměrné 20% 20% 20% 

  Horší 20% 0% 10% 

  Nejhorší 0% 0% 0% 

  Celkem 100% 100% 100% 

  

       

 

    



 

Slogan č. 1 

  Atraktivita Soulad se 

zadáním 

Čitelnost Pochopitelnost Modernost 

Nejlepší 20% 40% 50% 50% 10% 

Spíše 

lepší 

20% 40% 40% 30% 0% 

Průměrný 20% 20% 10% 20% 50% 

Spíše 

horší 

30% 0% 0% 0% 20% 

Nejhorší 10% 0% 0% 0% 20% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      Slogan č. 2 

      Atraktivita Soulad se 

zadáním 

Čitelnost Pochopitelnost Modernost 

Nejlepší 10% 20% 20% 20% 30% 

Spíše 

lepší 

30% 30% 50% 50% 30% 

Průměrný 40% 30% 30% 20% 20% 

Spíše 

horší 

20% 20% 0% 10% 10% 

Nejhorší 0% 0% 0% 0% 10% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      Slogan č. 3 

      Atraktivita Soulad se 

zadáním 

Čitelnost Pochopitelnost Modernost 

Nejlepší 20% 20% 20% 50% 30% 

Spíše 

lepší 

50% 50% 60% 40% 40% 

Průměrný 20% 10% 20% 0% 20% 

Spíše 

horší 

10% 20% 0% 10% 10% 

Nejhorší 0% 0% 0% 0% 0% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

      

Celkové hodnocení sloganů 

     Slogan č. 1 Slogan č. 

2 

Slogan č. 

3 

  Nejlepší 40% 20% 20% 

  Lepší 10% 40% 40% 

  Průměrné 40% 30% 40% 

  Horší 10% 10% 0% 

  Nejhorší 0% 0% 0% 

  Celkem 100% 100% 100% 

  
 

  



 

Analýza kvalitativního výzkumu grafy 
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