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1. Úvod 

Cestovní ruch je v dnešní době rychle se rozvíjející oblastí podnikání. Roste 

zájem především domácích turistů poznávat krásy a zajímavosti České republiky,          

a proto v poslední době preferují poznávací výlety po regionech před zahraniční 

dovolenou u moře. Lidé cestují za poznáním historických památek, přírodních atraktivit, 

za kulturou, folklórem i za odpočinkem. 

Pro rozvoj turistických destinací, jejichž obliba stále stoupá, jsou nezbytné 

dostatečné ubytovací kapacity i možnosti stravování. Základní potřeby turistům, 

cestovatelům i příležitostným návštěvníkům zajišťují hotely, penziony a další ubytovací 

zařízení. 

V Uherském Hradišti je 17 ubytovacích zařízení a 4 možnosti ubytování 

v soukromí, které v této práci popíši a následně mezi sebou porovnám podle zvolených 

kritérií. 

V teoretické části popíši základní charakteristiky cestovního ruchu a metody 

analýzy trhu. Dále se zaměřím na typy ubytovacích zařízení a jejich klasifikaci. 

Teoretická část bude východiskem pro zpracování praktické části.  

V praktické části nejdříve přiblížím oblast Uherského Hradiště, její atraktivity 

a oblíbené turistické cíle. Následně popíši jednotlivá ubytovací zařízení podle kategorie 

a stanovím silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby daného ubytovacího zařízení. 

V závěru praktické části porovnám jednotlivá ubytovací zařízení podle zvolených 

kritérií. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

2.1. Metodika zpracování 

V rámci teoretické části budu sbírat informace z knižních publikací, internetových 

zdrojů, novinových článků, časopisů a zákonů. Kromě internetu využiji služeb 

knihovny, kde vyhledám publikace s příslušnou tematikou. Z nasbíraných informací 

vyberu takové poznatky, které využiji ke zpracování praktické části.  

Teoretickou i praktickou část chci pojmout nejprve z obecného hlediska, které 

zahrnuje specifikaci cestovního ruchu, podnikatelského prostředí a vnějšího okolí 

ubytovacích zařízení, a postupně se chci soustředit na jádro své práce, které spočívá 

v podrobnějším popisu místních ubytovacích zařízení a ve specifikaci rozdílů mezi 

nimi. 

Hlavní metodou sběru informací pro praktickou část bude práce v terénu. Ta 

zahrnuje návštěvu příslušných ubytovacích zařízení v Uherském Hradišti a pohovory 

s pracovníky jednotlivých zařízení, popřípadě i s jejich hosty. Tato metoda bude 

doplněna vyhledáváním dostupných informací na internetových stránkách a návštěvou 

městského informačního centra. 

2.2. Cíl práce 

Cílem mé práce je popsat podmínky podnikání v oboru ubytovacích služeb 

v Uherském Hradišti a zmapovat jednotlivá ubytovací zařízení v Uherském Hradišti, 

popsat jejich přednosti a naopak nedostatky, výhodnost polohy, kvalitu poskytovaných 

služeb, ceny za ubytování, doprovodné služby nebo také marketingové nástroje, které 

tato zařízení využívají. 

Výstupem mé praktické části bude srovnání ubytovacích zařízení v Uherském 

Hradišti podle zvolených kritérií a jejich celkové zhodnocení. 

Rád bych také zjistil a porovnal interní informace jednotlivých ubytovacích 

zařízení, jako je například jejich obsazenost. Doufám, že personál jednotlivých 

ubytovacích zařízení bude vstřícný a poskytne mi potřebné informace. 
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3. Teoretická část 

3.1. Cestovní ruch 

Mezníkem pro definování cestovního ruchu byla konference v Ottavě v roce 1991, 

kde bylo také obsahově vymezeno mnoho pojmů, které souvisejí s cestovním ruchem. 

Dvě definice cestovního ruchu podle UNWTO (CzechTourism, cit. 2012-02-17) :  

• „Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech 

mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem 

trávení volného času a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů 

navštíveného místa).“  

• „Cestovní ruch (CR) je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, 

turistická zařízení, poskytující ubytování a stravování, služby cestovních 

kanceláří a agentur, průvodcovské služby, turistické informační systémy a další 

infrastrukturu či další služby cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu patří 

mezi nejvýznamnější součásti národní i světové ekonomiky.“ 

 

S rozvojem technologií a zvyšováním kvality lidského života je úzce spojen 

i rozvoj cestovního ruchu. Každý účastník cestovního ruchu je jiný a má jiné potřeby, 

které chce uspokojit. Proto vzniká a rozvíjí se mnoho různých forem cestovního ruchu. 

Účastníci cestovního ruchu většinou prolínají několik forem a nezaměřují se pouze na 

jednu určitou formu cestovního ruchu. 

Ryglová (2009) rozlišuje formy cestovního ruchu na základní a specifické.  

Mezi základní formy cestovního ruchu řadí: 

• Rekreační CR – je nejrozšířenější formou, účastník chce načerpat nové duševní 

a fyzické síly. 

• Kulturně – poznávací a vzdělávací CR – cílem účastníků jsou památky, 

výstavy, kulturní akce a další. 

• Sportovně – turistický CR – účastníky této formy CR jsou aktivní sportovci 

i pasivní diváci. 

• Lázeňský a léčebný CR – se zaměřuje na péči o zdraví a relaxaci jednotlivých 

účastníků. 
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Specifických forem cestovního ruchu je mnohem více než základních forem. 

Specifické formy cestovního ruchu jsou výsledkem měnících se trendů a životního stylu 

lidí.  

Ryglová (2009) mezi specifické formy cestovního ruchu zařazuje: 

• Zábavní CR – cílem je užít si zábavu v aquaparcích, na poutích, při návštěvě 

zajímavých míst, jako je Legoland, Dinopark a dalších pozoruhodných míst. 

• Gurmánský CR – poznáváním místní kuchyně poznáváme místní kulturu 

a životní úroveň. 

• Kongresový CR – V místě konání musí být zajištěna dostatečná ubytovací 

a stravovací kapacita. Návštěva konferencí, kongresů a sympózií má za cíl 

načerpání a výměnu odborných znalostí. 

• Incentivní CR – jde o motivační nebo stimulační cestovní ruch. Účastníci této 

formy cestovního ruchu jsou zaměstnanci firem, kteří byli odměněni za svou 

práci.Incentivní zájezdy jsou zájezdy šité na míru. 

• Městský CR – místem konání je město. Tato forma cestovního ruchu je 

zpravidla spojena s jinými formami cestovního ruchu, například 

s kongresovým, gurmánským nebo kulturním cestovním ruchem.  

• Venkovský CR – cílem je pobyt a aktivity, které jsou spojeny s přírodou 

a venkovem. Účastníky jsou převážně obyvatelé měst, kteří si chtějí 

odpočinout na čerstvém vzduchu a v klidném prostředí. 

• Náboženský CR – věřící navštěvují náboženské slavnosti, svatá místa a další 

významné náboženské události, jsou to převážně starší lidé. 

• CR seniorů – rozděluje se na mladší senioři (50 – 64 let), starší senioři (65 – 70 

let) a veteráni (nad 70 let). Senioři vyžadují pohodlí při cestování a ubytování. 

Jsou rádi informováni o slevách a je dobré mít nablízku lékaře. 

• CR mládeže – mladí lidé volí spíše méně pohodlné a levnější formy cestování, 

stravování a ubytování.  

• CR zdravotně postižených – je nutné mít upravené dopravní prostředky, 

ubytovací, stravovací a další prostory pro tělesně postižené.  

• Lovecký CR – lov zvěře (srstnaté, pernaté, rybolov) v malých skupinách nebo 

individuálně. Není příliš rozvinutý, protože v Evropě je málo vhodných oblastí. 

Za rybolovem se jezdí do Norska, Finska nebo Ruska. 
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• Dobrodružný CR – stále více mladých lidí si chce vyzkoušet některý 

z adrenalinových sportů (snowkiting, kiteboarding, horolezectví a další). Je to 

jedena z nejrychleji se rozvíjejících forem cestovního ruchu. 

• Cykloturistika – forma cestovního ruchu, která se v dnešní době stále rozvíjí. 

Neustále vznikají nové cyklostezky, lidé chtějí sportovat, být v přírodě, poznat 

místní krajinu a kulturu bez auta. 

• Veletržní CR – veletrhy a výstavy jsou zaměřeny na určitou oblast podnikání, 

návštěvníci, ale i vystavovatelé chtějí získat informace o nových výrobcích, 

technologiích. 

• Sázkový, hazardní CR – cílem je návštěva kasin, heren nebo jenom vsazení si 

tiketu, účastníci jsou především bohatší lidé. 

• Nákupní CR – lidé cestují za nákupy, v dnešní době jsou hojně navštěvovaná 

různá nákupní centra, především o víkendech. 

3.2. Analýza trhu 

Úvod praktické části by měl patřit analýze prostředí, ve kterém jsou ubytovací 

zařízení provozována. Budu se snažit poukázat na faktory, které významně ovlivňují 

činnost těchto zařízení a podmiňují jejich konkurenceschopnost.  

Metody analýzy trhu, které lze použít jsou například: 

• analýza makrookolí – PEST analýza, 

• analýza SWOT. 

3.2.1. Analýza makrookolí 

Makroprostředí chápeme jako prvky, které ovlivňují činnost podniku, nicméně 

podnik sám je příliš ovlivňovat nemůže. Prvky makroprostředí jsou dobře zachyceny 

v následujícím obrázku.  
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Obrázek 1:  Okolí podniku 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku (2001) 

 

PEST analýza 

Známou metodou analýzy širšího prostředí podniku je PEST analýza. Samotný 

název analýzy vyjadřuje čtyři základní faktory, které jsou analýzou zkoumány. Těmito 

faktory jsou: 

• ekonomické, 

• politické, 

• sociálně kulturní, 

• technologické. 

Veber a kol. ve své knize Management (2009) uvádějí následující příklady 

jednotlivých faktorů: 

 

Ekonomické faktory 

• Trendy vývoje HDP 
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• Ekonomické cykly 

• Úrokové sazby 

• Vývoj peněžní zásoby 

• Míra inflace 

• Míra nezaměstnanosti 

• Disponibilita a cena energií 

 

Politicko - právní faktory 

• Antimonopolní opatření 

• Zákony na ochranu životního prostředí 

• Politika zdanění 

• Regulace zahraničního obchodu 

• Sociální politika 

• Stabilita vlády 

 

Sociálně kulturní faktory 

• Demografický vývoj 

• Rozdělování důchodů 

• Mobilita obyvatelstva 

• Vývoj životní úrovně a životního stylu 

• Míra vzdělanosti obyvatelstva 

• Přístup k práci 

 

Technologické faktory 

• Vládní výdaje na výzkum a vývoj 

• Trendy ve vývoji a výzkumu 

• Rychlost technologických změn 

• Míra zastarávání technologií 

• Vládní přístup k výzkumu a vývoji 

 

PEST analýza poskytuje velké množství informací o okolí podniku, proto bychom 

u každého faktoru měli posoudit jeho důležitost. 
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3.2.2. SWOT analýza 

Zkratka SWOT je tvořena počátečními písmeny čtyř anglických slov, a to 

strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) 

a threats (hrozby).  

SWOT analýza je analýzou vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Jejím cílem je 

volba správné strategie podniku. Veber a kol. (2009, str. 533) říkají, že: „Dobrá 

strategie je pak ta, která neutralizuje hrozby vnějšího prostředí, dovoluje využít 

budoucích příležitostí, těží ze silných stránek firmy a odstraňuje nebo neutralizuje její 

slabé stránky.“ 

Server http://www.finance-management.cz uvádí, že silné a slabé stránky jsou 

zaměřeny na interní prostředí podniku a často jsou měřeny benchmarkingem a interním 

hodnotícím procesem. Veber a kol. (2009) stanovil hlavní oblasti, ve kterých mohou být 

silné a slabé stránky hledány. Těmito oblastmi je: 

• finanční síla organizace, 

• výzkum a vývoj, 

• výrobková politika, 

• úroveň managementu, 

• organizace firmy, 

• napojení na infrastrukturu, 

• image firmy nebo výrobku atd. 

 

Příležitosti a hrozby jsou naproti tomu zaměřeny spíše na externí prostředí 

podniku. Můžeme vycházet z PEST analýzy nebo Porterových pěti konkurenčních sil. 

Veber a kol. uvádí přehled typických hrozeb, které vycházejí z Porterových pěti sil: 

• vysoká odlišnost v odvětví, 

• státní regulace, 

• know-how používané v odvětví, 

• mnoho konkurenčních firem, 

• pomalý růst odvětví 

• hrozba napodobenin atd. 
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3.3. Klasifikace ubytovacích zařízení 

Ubytovací zařízení můžeme klasifikovat jednak podle Českého statistického úřadu 

a jeho klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE) a jednak podle oficiální 

jednotné klasifikace ubytovacích zařízení pro Českou republiku. 

3.3.1. CZ - Nace 

Podle Českého statistického úřadu spadají ubytovací služby do sekce 1 – 

ubytování, stravování a pohostinství, které se dále dělí na oddíly, a to: 

• 55.1 ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních, 

• 55.2 rekreační a ostatní krátkodobá ubytování, 

• 55.3 kempy a tábořiště, 

• 55.9 ostatní ubytování. 

ČSÚ pravidelně sbírá a zpracovává pro oblast ubytování celou řadu statistických 

údajů, např. kapacity a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení nebo počet 

přenocování hostů v těchto zařízeních.  

3.3.2. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení 

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení byla vypracována ve 

spolupráci Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), se Sdružením podnikatelů 

v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách (UNIHOST) a za podpory 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a České centrály cestovního ruchu 

(CzechTourism). Tato klasifikace je sestavena pro kategorie hotel, hotel garni, penzion, 

motel a botel. Její platnost je časově omezena na dobu tří let, tato lhůta začala běžet 

v lednu 2010 a skončí v prosinci 2012. 

Tato klasifikace definuje jednotlivé kategorie ubytovacích zařízení. 

Hotel 

Ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené k přechodnému 

ubytování a ke službám s tím spojených. Hotel je zařízení, které by mělo poskytovat 

stravování po celý den. Hotely se člení do pěti tříd. 

Hotel garni 

Člení se pouze do čtyř tříd a poskytuje omezený rozsah stravování, např. pouze 

snídaně. 
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Motel 

Motel musí splňovat stejné podmínky jako hotel, tzn. musí mít nejméně 10 pokojů 

pro hosty a poskytovat služby s tím spojené. Motel je ubytovací zařízení, které se 

nachází v blízkosti pozemní komunikace a je možnost u něj zaparkovat. Recepce 

a restaurace se mohou nacházet mimo ubytovací část. Rozdíl mezi hotelem a motelem 

spočívá v tom, že motel se člení pouze do čtyř tříd. 

Botel 

Ubytovací zařízení na lodi, která je trvale zakotvena. Botel můžeme rozčlenit do 

čtyř tříd. Botel musí splňovat stejné požadavky a kritéria jako hotel příslušné třídy, ale 

přesto jsou zde určité odlišnosti: 

• do kajuty (pokoje) není možné umístit příležitostné lůžko, 

• minimální rozměr lůžka s matrací je 85x195 cm, 

• podle tříd jsou určeny minimální plochy kajut. 

Penzion 

Penzion také rozdělujeme maximálně do čtyř tříd. Penzion má stanoven 

minimální a maximální počet pokojů pro hosty, a to nejméně 5 a nejvíce 20 pokojů. 

Penzion nemusí mít restauraci, proto jsou zde omezeny stravovací služby. Musí však 

mít místnost, kde se mohou hosté stravovat. Tuto místnost je možné využít i k dennímu 

odpočinku hostů. 

 

Výše popsané kategorie ubytovacího zařízení nejsou jedinými, které oficiální 

klasifikace ubytovacích zařízení definuje. Dalšími jsou specifická hotelová zařízení, 

dependance a ostatní ubytovací zařízení. 

Mezi specifická hotelová zařízení se řadí: 

• lázeňský hotel, 

• lázeňský hotel garni, 

• wellness hotel, 

• resort/golf hotel. 

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR je součástí mezinárodního 

systému Hotelstars union. 

V této jednotné klasifikaci jsou také uvedena další ubytovací zařízení, která 

nejsou blíže specifikována. Jejich bližší vymezení provedl odbor cestovního ruchu 

Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem podnikatelů ČR ve venkovské 
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turistice a agroturistice spolu s Evropským centrem pro eko agro turistiku (ECEAT CZ), 

Kempy a chatové osady ČR – živnostenské společenstvo a Klub českých turistů 

v dokumentu „Doporučený standard ubytovacích služeb“. Těmito dalšími ubytovacími 

zařízeními jsou: 

• ubytování v soukromí – člení se do čtyř tříd a jedná se o ubytování ve stavbách 

jako je rodinný nebo bytový dům,  které svým charakterem neodpovídají 

jednotlivým kategoriím ubytovacích zařízení podle vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, 

• kemp – je ubytovacím zařízením, které poskytuje přechodné ubytování hostům 

v jejich vlastních zařízeních (obytný automobil  nebo přívěs, stan, maringotka) 

nebo v zařízeních provozovatele (chata, stan, maringotka, obytný přívěs nebo 

mobilní obytná buňka), kempy lze rozdělit do čtyř tříd, 

• turistická ubytovna – lze rozčlenit pouze do dvou tříd, jedná se o jednodušší 

ubytovací zařízení sloužící k přechodnému ubytování hostů. Zařízení má větší 

počet lůžek. 

3.3.3. Hotelstars Union 

Hotelstars Union byla založena hotelovými asociacemi Rakouska, České 

republiky, Německa, Maďarska, Nizozemí, Švédska a Švýcarska. Jejím cílem je 

sjednotit klasifikační kritéria ubytovacích zařízení v těchto zemích.  V roce 2011 se 

k Hotelstars Union připojili další evropské státy, kterými jsou Estonsko, Lotyšsko, Litva 

a Lucembursko. 

3.3.4. Třídy klasifikace 

Ubytovací zařízení, které si zažádá o certifikaci může obdržet určitý počet 

hvězdiček, které vyjadřují kvalitu stanovenou klasifikací Hotelstars union. Oficiální 

jednotná klasifikace rozlišuje následující kategorie: 

• * tourist, 

• ** ekonomy, 

• *** standard, 

• **** first class, 

• ***** luxury. 
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Ubytovací zařízení, která splní všechna povinná kritéria pro danou třídu a navíc 

ještě minimální počet nepovinných kritérií, mohou k hvězdičkám získat označení 

superior. 

Jedinými ubytovacími zařízeními, která mohou získat pět hvězdiček, jsou hotel 

a golf resort. Ostatní ubytovací zařízení mohou získat maximálně čtyři hvězdičky. 

Klasifikace ubytování v soukromí, kempech, chatových osadách a turistických 

ubytovnách je určena dokumentem „Doporučení upravující základní ukazatele pro 

poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech a chatových 

osadách a turistických ubytovnách.“ 

Z pohledu zákazníka nabízí ubytovací zařízení, které je certifikováno, určitou 

záruku, že služby jím poskytované mají danou kvalitu.   

3.3.5. Udělování certifikátů a klasifikačních znaků 

Metodika udělování 

• Certifikát a klasifikační znak mohou získat pouze zkolaudovaná ubytovací 

zařízení. 

• O vydávání certifikátů a klasifikačních znaků se stará klasifikační komise. 

• Klasifikační znaky mají formu samolepek, které jsou stejné a neobsahují znaky 

profesních svazů. 

• Po udělení certifikátu a klasifikačního znaku se žadatel nestává jejich 

vlastníkem, ale jsou mu pouze pronajaty. 

• Certifikát a klasifikační znak se udělují na 3 roky, po uplynutí této doby se 

provede revize požadavků Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení 

a obnova certifikátu i klasifikačního znaku. 

• Zánikem certifikovaného ubytovacího zařízení skončí platnost certifikátu 

i klasifikačního znaku a nelze je použít pro jiné ubytovací zařízení. 

• Cílem je získat co nejvíce ubytovacích zařízení, která by se připojili ke 

klasifikaci. 

 

Klasifikační komise a postup získání certifikátu 

Členové klasifikační komise jsou složeni z profesních svazů AHR ČR, 

UNIHOST, CzechTourism, MMR ČR a dalších. Tato komise se schází jednou za dva 

měsíce ve složení: 

• 3 zástupci sekretariátu AHR ČR 
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• 2 zástupci Rady AHR ČR 

• 2 zástupci UNIHOSTU 

• 1 člen AHR ČR zástupce 5* hotelů 

• 1 zástupce Sdružení obrany spotřebitelů 

• 1 zástupce Sdružení českých spotřebitelů 

• 1 zástupce CzechTourism 

• 1 zástupce MMR ČR 

• 1 zástupce SOCR ČR 

• 1 zástupce odborové sekce Rady kvality ČR 

Na období platnosti klasifikace si členové zvolí předsedu, který může být odvolán 

nadpoloviční většinou všech členů komise. 

V Klasifikaci je stanoveno, že certifikát a klasifikační znak mohou získat pouze 

provozovatelé ubytovacích zařízení. Zažádat o certifikaci mohou také ubytovací 

zařízení, která nejsou členy AHR ČR nebo UNIHOST. 

Pro získání certifikátu je potřeba učinit celou řadu úkonů.  

Žadatel o certifikaci ubytovacího zařízení si musí nejprve opatřit žádost (viz 

příloha 1) a dále podmínky pro klasifikaci (viz příloha 2). Obojí je jednak součástí 

Klasifikace nebo je možné je stáhnout z webových stránek www.ahrcr.cz. 

Podle podmínek, které jsou součástí žádosti, si žadatel musí zhodnotit vybavení 

ubytovacího zařízení, kvalitu poskytovaných služeb a rozhodnout se, do které kategorie 

ubytovací zařízení zařadí. Pokud nesplňuje některé podmínky pro danou kategorii, měl 

by co nejrychleji tyto nedostatky a rozdíly odstranit. 

Vyplněnou žádost s kontrolním listem podmínek odešle na adresu AHR ČR nebo 

UNIHOST Ostrava. K žádosti je vhodné přiložit také prospekt nebo fotografie 

ubytovacího zařízení. 

Za podanou žádost o certifikaci vybírá AHR ČR nebo UNOHOST poplatek podle 

následující tabulky. 
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Tabulka 1: Poplatky za žádost o certifikaci 

Výše poplatků za žádost o certifikaci 

Kapacita ubytovacího 

zařízení 

Člen AHR ČR nebo 

UNIHOST 
Nečlenové 

  do 20 pokojů   2 000 Kč   4 000 Kč 

  do 100 pokojů   4 000 Kč   8 000 Kč 

  nad 100 pokojů   7 500 Kč 15 000 Kč 

  5* hotely 10 000 Kč 20 000 Kč 

  Zdroj: Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR pro období 2010–2012 

 

Před certifikací musí projít ubytovací zařízení nezávislou kontrolou. Tato kontrola 

je předem ohlášená a účastní se jí žadatel a dva kontroloři. Kontroloři prověřují, zda je 

skutečný stav věcí a služeb v ubytovacím zařízení v souladu s vyplněným kontrolním 

listem. Po uskutečněné kontrole odešle kontrolor zpracovaný protokol klasifikační 

komisi, která o žádosti rozhodne.  

Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne jejího doručení. 

V případě, že ubytovací zařízení splňuje všechna povinná kritéria i minimální 

počet nepovinných kritérií pro danou třídu, získá určitý počet hvězdiček a navíc může 

mít označení superior. 

Profesní svazy AHR ČR a UNIHOST se starají o klasifikaci hotelů, motelů, 

botelů, penzionů a dalších. Klasifikace ostatních ubytovacích zařízení, jako kempy, 

ubytovny nebo ubytování v soukromí, je upravena v dokumentu „Doporučení upravující 

základní ukazatele pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, 

v kempech a chatových osadách a turistických ubytovnách“. O různé typy ubytování se 

starají různé organizace: 

• Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice se stará o ubytování 

v soukromí, 

• Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské společenstvo odpovídá za kempy 

a chatové osady, 

• Klub českých turistů odpovídá za klasifikaci turistických ubytoven. 



 

 - 23 - 

3.3.6. Hodnocení kvality hotelů ministerstvem pro místní     

rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v roce 2013 a 2014 provést kontrolu téměř 

šesti tisíc hotelů v České republice a na základě těchto kontrol sestavit žebříček. Chtějí 

hodnotit nejen vybavení hotelů, jako klasifikace Hotelstars Union, ale také ochotu 

a rychlost personálu. Tento projekt má za cíl zlepšit služby v českých hotelech a pomoci 

tak cestovnímu ruchu. Na projektu by se měla finančně podílet i Evropská unie. 

3.4. Marketingový mix 

Marketingový mix je tvořen několika prvky, které podnik využívá k dosažení 

svých marketingových cílů. Základní podoba marketingového mixu podle Kiráľové 

(2006) je tvořena 4P: 

• produkt, 

• cena, 

• distribuce, 

• komunikace s hosty. 

Ve službách cestovního ruchu je možné se setkat s rozšířením základního 

marketingového mixu o další 4P. Jakubíková (2009) rozšiřuje základní marketingový 

mix o: 

• people – lidé, 

• packaging – balíčky služeb, 

• programming – tvorba programů, 

• partneship – spolupráce. 

Ve veřejném ubytování nelze používat pouze marketingový mix 4P, protože tento 

model je tvořen pouze z pohledu podniku. Avšak velmi důležitou součástí veřejného 

ubytování je zákazník, který  spolurozhoduje o existenci nebo zániku podniku. Proto 

Lauterbornen vytvořil marketingový mix z pohledu zákazníka, který je označován 4C. 

Zkratka 4C je zkratkou počátečních písmen čtyř anglických slov, a to: 

• customer solution - řešení potřeb zákazníka, 

• customer cost - náklady vzniklé zákazníkovi, 

• convenience - dostupnost řešení, 

• communication – komunikace. 
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Vzájemný vztah 4P a 4C je možné znázornit v následující tabulce.  

Tabulka 2: Vztah 4P a 4C 

Vzájemný vztah 4P a 4C  

4P 4C 

  Produkt   Hodnota z hlediska zákazníka 

  Cena   Náklady pro zákazníka 

  Distribuce   Dostupnost řešení 

  Komunikace   Komunikace 

  Zdroj: Kotler a Armstrong. Marketing. (2004) 

 

Produkt 

Ryglová (2009) uvádí, že produktem v cestovním ruchu je většinou balík služeb, 

který můžeme rozdělit na základní a doplňkové služby. Mezi základní služby řadí 

ubytování, stravování, dopravu, služby cestovních kanceláří nebo agentur a další. Mezi 

doplňkové služby řadí obchodní , směnárenské a další služby.  

Výstižněji lze produkt cestovního ruchu charakterizovat spolupůsobením 

materiálních a nemateriálních zdrojů.  

Jakubíková (2009, str. 27) definuje ubytovací služby takto: „Funkcí ubytovacích 

služeb je umožnit ubytování mimo místo obvyklého pobytu účastníka cestovního ruchu 

včetně uspokojení jeho dalších potřeb, které s přenocováním nebo přechodným pobytem 

souvisejí.“ 

Orieška (2010) dělí ubytovací zařízení podle: 

• způsobu výstavby, 

• doby provozu, 

• druhu. 

 

Cena 

Cena je hodnota, které jsou spotřebitelé ochotni se vzdát výměnou za požadovaný 

produkt nebo službu. Cena je významným prvkem marketingového mixu, protože 

podniku přináší zisk.  

Stanovení ceny je ovlivněno mnoha faktory. Jakubíková (2009) řadí mezi důležité 

faktory podílející se na tvorbě cenové polity následující: 

• cíle organizace a cenové politiky, 
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• náklady, 

• konkurence, 

• pohled zákazníka.  

Horner a Swarbrooke (2003) uvádějí tři způsoby, jak můžeme stanovit cenu 

v cestovním ruchu, a tedy i u ubytovacích služeb. 

• Tvorba ceny podle nákladů – je nejjednodušší a nejpoužívanější metodou. 

K výrobní (nákladové) ceně se připočítá obchodní přirážka, tzv. marže. 

Součtem těchto dvou cen vznikne prodejní cena. Její nevýhodou je 

nerespektování ekonomických aspektů nabídky a poptávky.  

• Tvorba ceny podle poptávky – nebere v úvahu nákladovou cenu produktu. 

Cena se zvyšuje a snižuje podle poptávky. Dobrým příkladem mohou být 

ubytovací služby v přímořských oblastech, kde se v období letní sezóny platí 

za ubytování více než v zimě mimo sezónu.  

• Tvorba ceny podle konkurence – může přinést zvýšení tržeb nebo podílu na 

trhu. Tuto metodu často využívají britské cestovní kanceláře. 

 

V praxi se nejčastěji setkáme se stanovením ceny pomocí všech tří metod. Aby 

podniky nebyly ve ztrátě a dlouhodobě dosahovaly nějakého zisku, musí ceny pokrýt 

něco více než náklady. Ale současně při stanovení ceny můžeme jít s cenou pouze tak 

daleko, jak nám to konkurence nebo síla trhu dovolí. 

 

Distribuce 

Kiráľová (2006, str. 72) uvádí, že: „Distribuce je způsob, jakým se produkt 

dostává k cílovému segmentu.“ Ubytovací zařízení mohou využít přímou, nepřímou 

nebo kombinovanou distribuční cestu. 

• Přímá distribuční cesta – ubytovací zařízení nevyužívá k prodeji produktu 

zprostředkovatele, ale produkt a jeho jednotlivé složky prodává přímo, např. na 

recepci. 

• Nepřímá distribuční cesta – produkty ubytovacího zařízení jsou nabízeny 

prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří by při prodeji měli postupovat 

v souladu s cíli a strategií ubytovacího zařízení. Kiráľová (2009) rozlišuje tři 

kategorie nepřímé distribuční cesty: 

o tour operátoři, 
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o cestovní kanceláře, 

o speciální distribuční cesty. 

• Kombinované distribuční cesty – jsou kombinací přímé a nepřímé distribuční 

cesty. K prodeji produktu se používají katalogy, direct mail, nabídka v televizi 

nebo rozhlase. Podle mého názoru je v současnosti k nákupu ubytovacích 

služeb velmi často využíván internet a rezervační systémy. I malá ubytovací 

zařízení zřizují webové stránky a nabízejí zákazníkovi možnosti rezervace 

a platby za ubytování přes webové rozhraní. Poskytování produktu 

prostřednictvím rezervačních systémů obvykle vyžaduje členství v nějakém 

řetězci nebo skupině ubytovacích zařízení. 

 

Komunikace 

Jakubíková (2009, str. 238) definuje marketingovou komunikaci jako: 

„Prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat spotřebitele, přesvědčovat je 

a připomínat jim – přímo nebo nepřímo – produkty a značky, které prodávají.“ 

Základem pro tvorbu marketingové komunikace může být model AIDA, který 

vystihuje čtyři základní atributy úspěšné marketingové komunikace: 

• atention – upoutat pozornost, 

• interest – vzbudit zájem, 

• desire – vzbudit touhu, 

• action – vyvolat akci. 

Ubytovací zařízení využívají komunikační mix s cílem využít možnosti trhu 

a motivovat spotřebitele k nákupu jejich produktů. Jednotlivé složky komunikačního 

mixu mohou totiž u potencionálního zákazníka vyvolat nejen pozornost, ale využitím 

více složek najednou mohou takového zákazníka i přesvědčit.  

Jednotlivé složky komunikačního mixu, které uvádí Kiráľová (2006). 

• Reklama – je placenou neosobní formou komunikace, jejímž cílem je oslovit 

širokou veřejnost. Pro reklamu se využívají různá komunikační média, např. 

noviny, časopisy, televize, rozhlas, billboardy a další. V dnešní době se hodně 

využívá internet a webové stránky. 

• Direct mail – je na rozdíl od reklamy osobním typem komunikačního mixu. 

Předpokladem úspěšného direct mailu je správně napsané jméno a adresa bez 

překlepů a chyb.  
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• Publicita – v komunikačním mixu sehrává spíše podpůrnou úlohu. Publicita je 

neplacenou formou, která zahrnuje články v tisku, vysílání v televizi nebo 

rozhlase, osobní rozhovory, projevy a další.  

• Public relations – do češtiny to lze přeložit jako vztahy s veřejností, jsou to 

procesy a nástroje, kterými podnik buduje a poté udržuje vztahy s okolím, to je 

se zákazníky, dodavateli, veřejností a dalšími. Királová (2006) uvádí, že PR se 

nejčastěji používá při: 

o budování vztahů s médii, 

o budování vnitřních vztahů, 

o budování vztahů s místní komunitou a představiteli průmyslu, 

a nebo  

o v období krize, 

o prostřednictvím různých akcí. 

• Podpora prodeje – ubytovací zařízení ji využívá k posílení efektivnosti složek 

komunikačního mixu. Podpora prodeje může mít mnoho forem, například:  

o snížení cen určitých složek produktu (placené stání v hotelové garáži), 

o vouchery nebo slevové kupóny, 

o skryté snížení ceny produktu (apartmá za cenu pokoje), 

o poskytnutí složky produktu navíc (čtyři přenocování za cenu tří), 

o bezplatné poskytnutí dárkových předmětů (pera, odznaky), 

o soutěže organizované nebo podporované ubytovacím zařízením, 

o host při opakované návštěvě ubytovacího zařízení může obdržet klubový 

průkaz, který ho opravňuje k využívání určitých výhod pro členy. 

• Sponzorství – má umožnit komunikaci s tou částí veřejnosti, pro kterou je 

komunikace běžnými marketingovými metodami hůře dostupná. Prospěch ze 

sponzorování by měl mít sponzor i sponzorovaný.  Sponzoři nejčastěji 

požadují: 

o posílit známost značky, 

o posílit známost produktu, 

o posílit image ubytování. 

• Lobbing – používají zejména zájmové skupiny k ovlivňování lidí, kteří 

o něčem rozhodují, aby rozhodli ve prospěch těchto skupin. Lobbing se skládá 

ze tří složek: 
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o informační činnost, 

o komunikace, 

o nátlak. 

 

Lidé   

Kvalita lidských zdrojů přímo ovlivňuje cestovní ruch. Ryglová, Burian 

a Vajčnerová (2011, str. 136) říkají, že: „Lidé prodávají zase lidem, tudíž jsou 

základním faktorem ovlivňujícím kvalitu služeb.“ Zaměstnavatelé by si měli dávat 

dobrý pozor při výběru zaměstnanců, především jde-li o pracovníky, kteří jsou 

v přímém kontaktu se zákazníkem. 

Jakubíková (2009) rozděluje zaměstnance do čtyř skupin podle jejich kontaktu se 

zákazníkem a podle produkce služeb na: 

• kontaktní pracovníci – jsou v častém kontaktu se zákazníkem, mají vysoký 

podíl na marketingových činnostech a musí být připraveni pohotově reagovat 

na potřeby a přání zákazníků, 

• koncepční pracovníci – podílejí se na marketingové strategii podniku, ale jejich 

kontakt se zákazníky je výjimečný, 

• obsluhující pracovníci – měli by mít dobré komunikační schopnosti, protože 

jsou v častém kontaktu se zákazníkem, jejich podíl na marketingových 

aktivitách je minimální, 

• podpůrní pracovníci – téměř nejsou v kontaktu se zákazníky a ani se příliš 

nepodílejí na marketingových aktivitách.  

Tyto skupiny zaměstnanců je možné znázornit v následující tabulce. 

Tabulka 3: Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 

Rozdělení zaměstnanců dle vztahu k zákazníkům 

 
Přímý vztah 

k marketingovému mixu 

Nepřímý vztah 

k marketingovému mixu 

Častý nebo pravidelný   

styk se zákazníkem 
  Kontaktní pracovníci   Obsluhující pracovníci 

Výjimečný nebo žádný 

styk se zákazníkem 
  Koncepční pracovníci   Podpůrní pracovníci 

  Zdroj: Jakubíková. Marketing v cestovním ruchu. (2009)  
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Důležitým faktorem v cestovním ruchu jsou nejenom zaměstnanci podniků 

a hosté, ale také místní obyvatelé. Lidem žijícím v určité oblasti se může, ale taky 

nemusí líbit přeměna jejich krajiny v turistickou destinaci, proto je důležité jim klidně 

a trpělivě vysvětlit všechny klady a zápory, které jsou spojeny s tímto rozvojem 

cestovního ruchu v jejich krajině. 

 

Spolupráce 

Na spolupráci v cestovním ruchu se podílí mnoho subjektů, například dopravci, 

hotely, penziony, cestovní kanceláře, cestovní agentury, pořadatelé akcí a další. 

Malé a střední podniky v cestovním ruchu musí čelit konkurenci ze strany 

nadnárodních společností, ale i konkurenci mezi sebou. Řešením, které by mohlo 

pomoci, je vzájemná spolupráce těchto malých a středních podniků. Sdružení se do 

jedné právnické osoby může pomoci těmto podnikům při vyjednávání s vládními 

činiteli nebo při žádosti o dotace z EU.  

Ryglová (2009) uvádí několik bodů nejnovějších evropských trendů ve spolupráci 

v cestovním ruchu, a to: 

• budování partnerství na mezinárodní úrovni, 

• stavba propracované infrastruktury, 

• koncentrace zdrojů, 

• podpora z EU, 

• spolupráce podniků z různých oblastí ekonomiky. 

Ryglová (2009, str. 115) říká, že: „Spolupráce je lepší než konkurence.“ 

 

Balíčky služeb 

Balíček služeb je kombinací různých služeb, které jsou nabízeny v rámci jedné 

výhodné nabídky. Tak jako každá služba i balíček služeb má nehmotný charakter a je 

neskladovatelný. Nákup balíčku služeb bývá cenově výhodnější než nákup jednotlivých 

služeb samostatně. 

Balíčky služeb jsou výhodné jak pro zákazníka, tak i pro poskytovatele těchto 

balíčků. Některé z těchto výhod uvádí Jakubíková (2009). 

Z pohledu zákazníka: 

• pohodlí při nákupu, 

• úspora nákladů, 
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• zákazník si může naplánovat prostředky na cestu a další. 

 

Z pohledu poskytovatele: 

• zvýšení poptávky v době mimo sezónu, 

• prodloužení pobytu zákazníka, 

• vyšší tržby ze zákazníka, 

• vyšší přitažlivost pro specifické cílové trhy a další. 

 

Tvorba programů 

Tvorba programů je velíce úzce propojena s tvorbou balíčků služeb. Balíčky 

obsahují jednotlivé služby, které si zákazník zakoupil. Koupí balíčku získává zákazník 

přehled o tom, kdy, kde, popřípadě jak mu budou poskytovány jednotlivé služby. 

 

 



 

 - 31 - 

4. Praktická část 

Česká republika zaznamenala v roce 2011 rekordní počet zahraničních turistů. 

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu přijelo do České republiky ve 

srovnání s rokem 2010 o 7,9 % více zahraničních turistů. Počet přenocování vzrostl 

v uvedeném roce o 8,1 %. 

Hlavními motivy, díky kterým přijíždějí turisté do České republiky, jsou 

poznávání kulturních a historických památek, návštěva lázní , sportovní, společenské 

a kulturní akce nebo návštěva nábožensky významných míst. 

Následující tabulka pak zobrazuje pořadí nejvíce navštěvovaných krajů v roce 

2011. Prvenství v návštěvnosti drží hlavní město Praha. Zlínský region obsadil v tomto 

hodnocení desáté místo. 

Tabulka 4: Pořadí krajů podle počtu hostů 

Kraje podle počtu hostů v roce 2011 

1. Hlavní město Praha   8. Moravskoslezský kraj 

2. Jihomoravský kraj   9. Plzeňský kraj 

3. Jihočeský kraj 10. Zlínský kraj 

4.Královéhradecký kraj 11. Olomoucký kraj 

5. Karlovarský kraj 12. kraj vysočina 

6. Středočeský kraj 13. Ústecký kraj 

7. Liberecký kraj 14. Pardubický kraj 

  Zdroj: ČSÚ. Tabulka 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy) 

 

Uherské Hradiště leží ve Zlínském kraji v regionu Slovácko na jihovýchodě 

Moravy. Město Uherské Hradiště se rozprostírá na levém břehu řeky Moravy mezi 

horskými pásmy Chřibů a Bílých Karpat. K 1. 1. 2011 zde žilo 25 393 obyvatel. 

Město má bohatou historii a mnoho památek. Jako pevnost bylo Hradiště založeno 

roku 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II. na ochranu východní hranice před 

nájezdníky z Uher. 

Dnes je Uherské Hradiště považováno za jedno z center regionu Slovácko. Může 

se pochlubit bohatými kulturními tradicemi nebo pořádáním řady zajímavých 

sportovních a společenských akcí. Pamětihodnosti a přírodní krásy města i jeho okolí 
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lze poznávat pěší turistikou, cykloturistikou nebo z koňského sedla. V Uherském 

Hradišti si zábavu najdou také milovníci sportu. 

4.1. PEST analýza 

Odvětví ubytovacích služeb je ovlivněno celou řadou faktorů, jako jsou faktory 

politické, ekonomické, sociální a technické. 

4.1.1. Politické faktory 

Pro cestovní ruch jsou důležité zákony, nařízení a vyhlášky, které upravují 

hygienické, technické a další podmínky provozování ubytovacích zařízení. Například: 

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

• obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 4/2010 o místním 

poplatku z ubytovací kapacity 

 

Pro rozvoj cestovního ruchu byl důležitý vstup do schengenského prostoru. Tímto 

krokem se usnadnilo cestování a pohyb osob přes hranice. 

4.1.2. Ekonomické faktory 

Nejvíce diskutovaným tématem ve společnosti je světová hospodářská krize. 

V důsledku očekávání propadu ekonomiky mnoho domácností utrácí své úspory 

opatrněji a při volbě dovolené dává přednost levnějším destinacím, ke kterým podle 

mého názoru Česká republika patří. A navíc slabá koruna cizincům pobyt v České 

republice ještě zlevňuje. 

Naopak pro české domácnosti je tento vývoj nepříznivý, a tak by mohli čeští 

občané místo zahraniční dovolené trávit volný čas spíše v tuzemsku. Uherské Hradiště 

navštěvují převážně domácí turisté. Podle dat z ČSÚ navštívilo Zlínský kraj v minulém 

roce téměř šestkrát více domácích hostů než zahraničních. 

Vyšší ceny ubytování pro koncové spotřebitele, které přinese další plánované 

zvýšení snížené sazby DPH na 14 % od 1. 1. 2013, bude znamenat citelné zdražení 

dovolené v České republice. 
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4.1.3. Sociální a kulturní faktory 

Při rozhodování turistů o cílové destinaci hrají také důležitou roli sociální 

a kulturní faktory. Návštěvníci Uherského Hradiště si mohou vybrat z řady akcí, a to od 

náboženských až po sportovní, společenské, kulturní, folklórní a jiné akce. 

Region Slovácko je známý díky pořádání mnoha kulturních akcí, mezi něž patří: 

• Letní filmová škola, 

• Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, 

• Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik, 

• Jarmarky lidových řemesel. 

 

Turisté sem také přijíždějí kvůli sportovním aktivitám, kam lze zařadit: 

• Slovácké beachové léto, 

• Laso cup, 

• projížďky po cyklostezkách. 

 

Kromě sportovního vyžití a kulturních akcí láká do regionu také bezpočet 

historických staveb a náboženských míst, kterými jsou: 

• Velehrad, 

• Modrá, 

• Sady Špitálky, 

• kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. 

4.1.4. Technické a technologické faktory 

V dnešní době jsou nové technologie, výzkum a vývoj významným činitelem 

zasahujícím do všech oblastí podnikání, ani cestovní ruch není výjimkou. Internet se 

stal součástí života většiny lidí na planetě. Význam služeb cestovních kanceláří či 

agentur v oblasti vyhledávání ubytovacích možností ustupuje díky internetu do pozadí. 

Zákazník si může velmi jednoduše vyhledat ubytovací zařízení v požadované lokalitě, 

srovnat kvalitu ubytování, poskytované služby a samozřejmě i cenu. Pokud si zákazník 

vybere konkrétní zařízení, stačí zaslat emailem objednávku nebo si ubytování 

rezervovat online. Nezbytností každého ubytovacího zařízení jsou vlastní webové 

stránky, na kterých se zařízení prezentuje. 
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Mezi další technologické faktory, které ovlivňují cestovní ruch je možno zařadit 

infrastrukturu v cílové destinaci, materiály, které jsou použity na stavbu ubytovacích 

zařízení, vybavení pokojů a celého zařízení moderními přístroji. 
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4.2. Ubytovací zařízení v Uherském Hradišti 

V Uherském Hradišti jsou ubytovací zařízení různé kategorie od hotelů až po 

ubytování v soukromí. Konkrétně jde o tyto ubytovací zařízení: 

• Best Western hotel Grand, 

• hotel a restaurace Koníček, 

• hotel Maxi, 

• hotel Mlýnská 

• hotel Slunce, 

• hotel U hejtmana Šarovce, 

• hotel Morava, 

• penzion Na Stavidle, 

• Ubytování pod kopcem, 

• penzion Modrá růže, 

• penzion Manett, 

• penzion Janett, 

• turistická ubytovna Orlovna, 

• turistická ubytovna UH-Sady, 

• Vysokoškolská ubytovna, 

• ubytovna Tenisový klub, 

• ubytovna Pozemního stavitelství Zlín 

• apartmán Dobrá naděje, 

• ubytování v soukromí Uherské Hradiště č.69, 

• ubytování v soukromí Omachlíkovi, 

• ubytování v soukromí Rynešovi. 

4.3. Kategorie hotel 

4.3.1. Best Western hotel Grand 

Provozovatel: UHGAST a.s. 

Umístění: Palackého nám. 349, Uherské Hradiště 

Hotel Grand je členem mezinárodní asociace Best Western. Tato asociace 

sdružuje více než 4000 hotelů v 90 zemích světa. Hotely, které jsou součástí Best 
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Western, musejí splnit a dodržovat přísná kritéria stanovená touto asociací. Hotel Grand 

splňuje kritéria tříhvězdičkového hotelu. 

Celkový počet pokojů v hotelu je 53, tyto pokoje jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových: 25 

• dvoulůžkových: 25 

• apartmány:   3 

• možnost přistýlky: ano 

Celková kapacita ubytovacího zařízení: 81 lůžek + 21 přistýlek. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 5: Ceny za ubytování v BW hotelu Grand 

Ceník ubytování v BW hotelu Grand 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový   950 Kč 

  dvoulůžkový 1385 Kč 

  apartmán obsazen 2 osobami 1565 Kč 

Zdroj: vlastní 

Hotel poskytuje také možnost ubytování domácího mazlíčka. Za malého pejska 

nebo kočku zaplatí host 200 Kč, za velkého psa 500 Kč za noc. 

V ceně ubytování je také snídaně formou nabídkových stolů. Hosté mají 

k dispozici hotelové parkoviště s kapacitou 20 parkovacích míst a parkovné ve výši 100 

Kč za noc. Parkoviště je uzamykatelné. V areálu parkoviště je přístřešek pro odložení 

kol. Další možností parkování je zpoplatněné veřejné parkoviště před hotelem.  

V hotelu jsou dva salonky s kapacitou 30 a 20 osob a jeden přednáškový sál 

s kapacitou 120 osob. 

V hotelu se nejčastěji ubytovávají obchodníci i turisté, kteří sem přijíždějí jednak 

za obchodem, ale i za poznáním regionu. 

V loňském roce byla obsazenost pokojů 30 %. 

Hotel Grand má své webové stránky na adrese www.granduh.cz. Tyto stránky 

jsou přehledné, dá se v nich snadno a rychle orientovat. Zájemce o ubytování si může na 

těchto stránkách rezervovat pokoj z pohodlí svého domova. Díky členství v Best 

Western mají zajištěnou propagaci po celém světě. Dalším marketingovým nástrojem, 

jímž oslovuje potencionální zákazníky, jsou letáky. 
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Tabulka 6: SWOT analýza BW hotelu Grand 

SWOT analýza BW hotelu Grand 

Silné stránky Slabé stránky 

  členství v Best Western   absence fotografií pokojů 

  ochotný personál  

Příležitosti Hrozby 

  zvýšení propagace konkurence jiných ubytovacích zařízení 

  více fotografií interiéru hotelu ekonomická recese 

Zdroj: vlastní 

4.3.2. Hotel a restaurace Koníček 

Provozovatel: HAL-KON s. r. o. 

Umístění: Družstevní 167, Uherské Hradiště 

Hotel Koníček je ohodnocen 3 hvězdičkami, toto hodnocení provedli majitelé 

sami podle svých kritérií. 

Hosté se mohou ubytovat v jednom z 22 dvoulůžkových pokojů s celkovou 

kapacitou 44 lůžek a čtyři přistýlky. Pokoje jsou rozděleny podle vybavenosti do tří tříd, 

a to: 

• standard 

• nadstandard 

• exclusive. 

Ceny jednotlivých pokojů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 7: Ceny za ubytování v hotelu Koníček 

Ceník ubytování v hotelu Koníček 

Typ pokoje – standard Cena za noc 

  obsazen 1 osobou 1170 Kč 

  obsazen 2 osobami 1670 Kč 

  přistýlka   550 Kč 

Zdroj: vlastní 

Bezplatnou součástí pobytu v hotelu Koníček je snídaně, připojení k internetu 

a možnost zaparkovat auto na hotelovém parkovišti, které má kapacitu až 50 

parkovacích míst. Hosté, kteří sem přijeli za poznáním regionu z cyklistického sedla, si 

zde také mohou uschovat kola. 
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Pro pořádání soukromých, firemních nebo jiných akcí lze využít dva salónky 

v hotelu s kapacitou 30 a 60 míst. Uspořádání salónků je možné přizpůsobit podle přání 

hostů. 

Nejčastějšími hosty v hotelu jsou obchodníci, dále se zde ubytovávají turisté 

a sportovci. 

V roce 2011 byla obsazenost hotelu 65 %. 

Webové stránky hotelu Koníček www.hkonicek.cz jsou přehledné a obsahují 

spoustu informací o ubytování, stravování a o možnostech využití volného času. 

Stránky jsou pěkně graficky zpracovány, ale pro rychlejší orientaci by mohly být 

jednotlivé odkazy přehledněji uspořádány. K oslovení potencionálních hostů využívá 

hotel reklamu na internetu nebo v časopisech a v neposlední řadě na letácích letácích. 

Tabulka 8: SWOT analýza hotelu Koníček 

SWOT analýza hotelu Koníček 

Silné stránky Slabé stránky 

  stálá klientela   poloha dále od centra  

  bezbariérový přístup   nepřehledné menu webové stránky 

Příležitosti Hrozby 

  zpřehlednění webových stránek   ekonomická recese 

  provést klasifikaci hotelu  

Zdroj: vlastní 

4.3.3. Maxi hotel 

Provozovatel: MAXIGASTRO s.r.o. 

Umístění: Mariánské náměstí 81, Uherské Hradiště 

Hotel Maxi je jako jediný hotel v Uherském Hradišti členem profesní asociace 

AHR ČR. Podle Oficiální jednotné klasifikace je hotel ohodnocen 3 hvězdičkami. 

V prosinci letošního roku končí platnost certifikátu a klasifikačního znaku vydaného 

AHR ČR. Provozovatel plánuje získání certifikátu a klasifikačního znaku i pro další 

roky. 

V hotelu Maxi je celkově 15 pokojů, které jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových: 6 

• dvoulůžkových: 6 

• třílůžkový: 2 

• apartmán: 1 
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• možnost přistýlky: ano 

Celkový počet lůžek je 28 + 5 přistýlek. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 9: Ceny za ubytování v hotelu Maxi 

Ceník ubytování v hotelu Maxi 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový 1090 Kč 

  dvoulůžkový 1390 Kč 

  apartmán obsazen 2 osobami 1990 Kč 

  přistýlka   600 Kč 

Zdroj: vlastní 

V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou international breakfest, parkování 

na hotelovém parkovišti s kapacitou 5 parkovacích míst, parkování je však nutno 

předem objednat, a připojení k internetu v každém pokoji pomocí wi-fi. Hotel umožňuje 

uschování kol pro cykloturisty. 

Součástí hotelu je restaurace, kde je možné uspořádat rodinné oslavy nebo firemní 

akce pro 12 osob. 

Asi 80 % návštěvníků hotelu tvoří obchodníci z ciziny. Zbývajících 20 % jsou 

turisté. 

Obsazenost hotelu v roce 2011 činila 50 %. 

Hlavním komunikačním kanálem hotelu se zákazníky jsou webové stránky 

www.hotelmaxi.cz. Stránky jsou jednoduché, přehledné a obsahují základní informace 

o hotelu a možnostech využití volného času v okolí. Stránky jsou vytvořeny v pěti 

jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, francouzština a italština), součástí 

stránek je formulář pro rezervaci ubytování. Dalším komunikačním kanálem, který 

hotel využívá, jsou reklamy v místním tisku a časopisech.  

Tabulka 10: SWOT analýza hotelu Maxi 

SWOT analýza hotelu Maxi 

Silné stránky Slabé stránky 

  členství v AHR ČR   pořádání oslav a akcí pro max. 12 osob 

  poloha v centru města   omezené parkovací možnosti (neplacené) 

Příležitosti Hrozby 

  zřízení prostoru pro kuřáky   ekonomická recese 

Zdroj: vlastní 
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4.3.4. Hotel Mlýnská 

Provozovatel: STAVBY Holding, s.r.o. 

Umístění: Ul. Mlýnská 1295, Uherské Hradiště 

Hotel Mlýnská je druhým uherskohradišťským hotelem, který je klasifikovaný 

profesní asociací AHR ČR podle Oficiální jednotné klasifikace. Inspektoři ohodnotili 

tento hotel 3 hvězdičkami. 

V hotelu je 24 pokojů, které jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových:   1 

• dvoulůžkových: 17 

• třílůžkový:   5 

• apartmán:   1 

• možnost přistýlky: ano, pouze pokoje komfort 

Pokoje v hotelu Mlýnská jsou rozděleny podle vybavení a velikosti na standard 

a komfort. V kategorii standard je jeden jednolůžkový pokoj a několik dvoulůžkových, 

zbytek pokojů je zařazen do kategorie komfort. 

Celkový počet lůžek v hotelu je 54 + přistýlky. 

Ceny za ubytování v hotelu Mlýnská jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 11: Ceny za ubytování v hotelu Mlýnská 

Ceník ubytování v hotelu Mlýnská 

Typ pokoje standard Cena za noc 

  jednolůžkový   999 Kč 

  dvoulůžkový 1500 Kč 

  přistýlka   600 Kč 

Zdroj: vlastní 

Hotel umožňuje ubytování s domácím mazlíčkem za příplatek 200 Kč za noc. 

Hosté mohou za 100 Kč na noc zaparkovat auto v podzemní garáži hotelu, kde je 12 

parkovacích míst. Pro vyznavače cykloturistiky je možné uložení kol v podzemní garáži 

hotelu. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně, připojení k internetu v budově hotelu. 

Ve čtvrtém podlaží hotelu je salonek pro 15 osob, kde je možné pořádat oslavy 

nebo různé druhy akcí. 

Nejčastějšími návštěvníky hotelu jsou zahraniční obchodníci. 

V roce 2011 byla obsazenost hotelu 70 %. 
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Na webových stránkách hotelu www.hotelmlynska.cz lze najít informace o hotelu 

a možnostech využití volného času. Stránky jsou přehledné a dá se v nich lehce a rychle 

orientovat, nechybí zde ani online rezervační systém. Tyto stránky jsou hlavním 

propagačním prostředkem hotelu, dalším jsou letáky. 

Tabulka 12: SWOT analýza hotelu Mlýnská 

SWOT analýza hotelu Mlýnská 

Silné stránky Slabé stránky 

  poloha v centru města   hůře přístupný vjezd do garáže 

  klasifikované zařízení AHR ČR  

Příležitosti Hrozby 

  půjčování kol nejen ubytovaným hostům   konkurence jiných ubytovacích zařízení 

Zdroj: vlastní 

4.3.5. Hotel Slunce 

Provozovatel: Hotel & Restaurant Slunce s.r.o. 

Umístění: Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště 

Hotel Slunce je jedním ze dvou 4 hvězdičkových hotelů v Uherském Hradišti. 

Klasifikaci si provozovatelé provedli sami na základě vlastního hodnocení.  

Hotel má 20 pokojů, které jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových: 8 

• dvoulůžkových: 9 

• suite: 3 

• možnost přistýlky: ano, v pokoji kategorie suite 

Celkový počet lůžek je 32 + 3 přistýlky. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 13: Ceny za ubytování v hotelu Slunce 

Ceník ubytování v hotelu Slunce 

Typ pokoje Cena za noc 

jednolůžkový 1800 Kč 

dvoulůžkový 2850 Kč 

suite obsazen 2 osobami 3950 Kč 

přistýlka   850 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Součástí ceny za ubytování je bohatá snídaně a připojení k internetu na každém 

pokoji. Parkování vozidel je možné před hotelem za 150 Kč za noc. Hotel umožňuje 

také uschování kol.  

Pořádání oslav nebo různých akcí je možné v renesančním salónku nebo 

v hotelové restauraci s kapacitou až 60 míst. 

Hotel Slunce nejčastěji využívají obchodníci ze zahraničí. 

Obsazenost mi odmítli sdělit s tím, že je to jejich interní údaj a nikomu ho 

nebudou poskytovat. 

Webové stránky www.hotelslunce.cz jsou hlavním komunikačním kanálem mezi 

hotelem a hostem. Stránky jsou vytvořeny jednoduchou a přehlednou formou. Poskytují 

základní informace o hotelu, jeho dalších službách a o zajímavostech z okolí. 

Samozřejmostí je online rezervační systém. Internet je hlavním prostředkem propagace, 

ale ne jediným, dalším jsou dobré reference stálých i nových zákazníků. 

Tabulka 14: SWOT analýza hotelu Slunce 

SWOT analýza hotelu Slunce 

Silné stránky Slabé stránky 

  poloha přímo na náměstí   propagace pouze přes webové stránky 

  dobrá pověst a stálí hosté   v pokojích je slyšet hluk z ulice a chodeb 

Příležitosti Hrozby 

  využití jiných nástrojů propagace   ekonomická reces 

  provést klasifikaci hotelu   zhoršení kvality služeb 

Zdroj: vlastní 

4.3.6. Hotel U hejtmana Šarovce 

Provozovatel: Veronika Zvolenská 

Umístění: Dvořákova 595, Uherské Hradiště 

Hotel U hejtmana Šarovce je druhým 4 hvězdičkovým hotelem v Uherském 

Hradišti. Tak jako u hotelu Slunce i zde si provozovatelé provedli klasifikaci podle 

vlastního mínění. 

Celkový počet pokojů je 16 a ty jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových:   2 

• dvoulůžkových: 13 

• apartmán:   1 

• možnost přistýlky: ano 
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Celkový počet lůžek je 30 + 10 přistýlek. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 15: Ceny za ubytování v hotelu U hejtmana Šarovce 

Ceník ubytování v hotelu U hejtmana Šarovce 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový   800 Kč 

  dvoulůžkový 1050 Kč 

  apartmán obsazen 2 osobami 1500 Kč 

  přistýlka   400 Kč 

Zdroj: vlastní 

V ceně ubytování je započítána snídaně. Hoteloví hosté mohou zaparkovat auto na 

soukromém parkovišti za 100 Kč za noc, kapacita parkoviště je 7 parkovacích míst. 

Hotel neposkytuje možnost uložení kol. 

Pro oslavy a různé typy akcí je možné využít jeden ze dvou salónků. Jeden 

salónek se nachází přímo v hotelu a druhý je v restauraci, která je součástí hotelu. Oba 

dva salónky mají kapacitu 20 míst. 

V minulých letech byl hotel hojně využíván pro ozdravovací a rehabilitační 

zájezdy. Dnes ho využívají především obchodníci z tuzemska a ze zahraničí. 

Obsazenost hotelu mi nesdělili, protože je to jejich interní údaj, který nebudou 

nikomu poskytovat. 

Webové stránky hotelu www.hotelsarovec.cz jsou přehledné a dá se v nich rychle 

orientovat. Jejich součástí je online rezervační formulář a mě osobně zaujala možnost 

virtuální prohlídky pokojů, letní zahrádky, salónku a baru. Tyto stránky jsou také 

hlavním propagačním nástrojem hotelu, dalším je pak reklama v tisku a časopisech. 

Tabulka 16: SWOT analýza hotelu U hejtmana Šarovce 

SWOT analýza hotelu U hejtmana Šarovce 

Silné stránky Slabé stránky 

  nižší ceny než srovnatelné hotely   hluk z hlavní silnice 

   omezená nabídka jídel 

Příležitosti Hrozby 

  možnost ukládání kol   zvýšení hustoty provozu - hlučnost 

  oslovit širší klientelu   ekonomická recese 

Zdroj: vlastní 
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4.3.7. Hotel Morava 

Hotel jsem navštívil třikrát v průběhu měsíce, ale vždy bylo na dveřích napsáno 

„uzavřeno z provozních důvodů“. Všichni zájemci o ubytování byli odkazováni na hotel 

Grand. 

Webové stránky www.moravauh.cz působí amatérsky a potencionální zákazník 

může nabýt dojmu, že hotel je na nízké úrovni.  

Ceník mají rozdělen podle kategorií od 1 hvězdičkových pokojů až po 3 

hvězdičkové pokoje. Pro svou práci jsem si vybral 3 hvězdičkovou kategorii. Ceny za 

ubytování jsou uvedeny v následují tabulce. 

Tabulka 17: Ceny za ubytování v hotelu Morava 

Ceník ubytování v hotelu Morava 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový   750 Kč 

  dvoulůžkový 990 Kč 

  přistýlka   440 Kč 

Zdroj: vlastní 

V hotelu je možné se ubytovat i s domácím mazlíčkem za 150 Kč. V ceně 

ubytování je zahrnuta snídaně v hotelové restauraci. Snídaně je podávána nejen 

hotelovým hostům, ale také veřejnosti. Výběr je z 5 druhů menu. 

Tabulka 18: SWOT analýza hotelu Morava 

SWOT analýza hotelu Morava 

Silné stránky Slabé stránky 

  výběr ze tří kategorií ubytování   amatérsky působící webové stránky 

  poloha v klidné části nedaleko centra  

Příležitosti Hrozby 

  vytvořit odpovídající webové stránky   nedostatečná propagace- odliv zákazníků 

  rozvést internet do celého hotelu   ekonomická recese 

Zdroj: vlastní 
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4.4. Kategorie penzion 

4.4.1. Penzion Na Stavidle 

Provozovatel: Monika Duffková 

Umístění: Na Stavidle 453, Uherské Hradiště 

Penzion Na Stavidle není členem žádné profesní asociace. Hodnocení penzionu 

provedla paní Dufffková sama podle kritérií Oficiální jednotné klasifikace. Podle těchto 

kritérií ohodnotila penzion 3 hvězdičkami. 

V penzionu je celkem 18 dvoulůžkových pokojů. 

Celkový počet lůžek je 36 + 5 přistýlek. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. Tyto ceny jsou platné při 

ubytování na více než tři dny. 

Tabulka 19: Ceny za ubytování v penzionu Na Stavidle 

Ceník ubytování v penzionu Na Stavidle 

Typ pokoje – dvoulůžkový Cena za noc 

  obsazen 1 osobou od 325 Kč 

  obsazen 2 osobami od 650 Kč 

Zdroj: vlastní 

Ubytování v penzionu se poskytuje bez stravy. Na obou patrech penzionu je plně 

vybavená kuchyňka, kde je možné si uvařit. Výjimku tvoří skupiny nad 10 osob, 

v případě zájmu hostů jim bude nachystána snídaně za 70 Kč na osobu. 

U penzionu je vyhrazené parkoviště pro hosty s 10 parkovacími místy, které je 

zdarma. Bezplatně je poskytován internet na pokojích, lednice na pokoji nebo uschování 

kol ve sklepě. 

Nejčastějšími hosty penzionu Na Stavidle jsou turisté z České republiky. Dalšími 

hosty jsou obchodníci a účastníci kulturních akcí. 

Paní Duffková mi nesdělila obsazenost penzionu s odůvodněním, že data 

k vyhodnocení teprve sbírá. 

Webové stránky penzionu Na Stavidle www.nastavidle.cz jsou hlavním 

propagačním prostředkem. Stránky jsou jednoduché, přehledné a neobsahují mnoho 

informací. 
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Tabulka 20: SWOT analýza penzionu Na Stavidle 

SWOT analýza penzionu Na Stavidle 

Silné stránky Slabé stránky 

  nízké ceny ubytování   poloha vedle železniční tratě 

  ochotný a vstřícný personál  

Příležitosti Hrozby 

  tvorba balíčků ubytování + stravování 
  poškození vybavení - snížení kvality 

  služeb 

  provést klasifikaci penzionu   rostoucí ceny energií, růst DPH 

Zdroj: vlastní 

4.4.2. Ubytování pod kopcem 

Provozovatel: Jaroslav Misler 

Umístění: 1. Máje 841, Uherské Hradiště 

Celkový počet pokojů je 6 a jsou rozděleny následovně: 

• dvoulůžkových: 1 

• třílůžkový: 3 

• čtyřlůžkový 1 

• apartmán: 1 

• možnost přistýlky: ano 

Celkový počet lůžek je 20 + 2 přistýlky. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny podle počtu osob na pokoji na noc a jsou 

zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 21: Ceny za bytování v Ubytování pod kopcem 

Ceník ubytování v Ubytování pod kopcem 

Typ pokoje Cena za noc 

  obsazen 1 osobou 480 Kč 

  obsazen 2 osobami 750 Kč 

  apartmán obsazen 2 osobami 800 Kč 

  přistýlka 200 Kč 

Zdroj: vlastní 

Snídaně není započítána v ceně ubytování, ale je možné si ji objednat za 80 Kč 

a výběr je ze čtyř druhů (kontinentální, sladká, párky nebo míchaná vajíčka na cibulce). 

V penzionu je možné se ubytovat i s domácím mazlíčkem za 50 Kč za noc. 
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Parkovací místa jsou přímo před penzionem nebo v areálu. V penzionu si lze 

bezplatně uschovat kola, zapůjčit DVD přehrávač, fén, žehličku a žehlící prkno. Zdarma 

je také poskytováno připojení k internetu. 

Webové stránky penzionu www.uh-ubytovani.cz obsahují mnoho informací 

o ubytování, poskytovaných službách a tipech na výlet.  

Tabulka 22: SWOT analýza Ubytování pod kopcem 

SWOT analýza Ubytování pod kopcem 

Silné stránky Slabé stránky 

  bezbariérový přístup   vyšší cena než srovnatelné penziony  

  doplňkové služby   poloha u hlavní silnice 

Příležitosti Hrozby 

  nechat se klasifikovat   obtěžování sousedů hlučnými hosty 

  možnost ubytování s domácím 

  mazlíčkem 
  rostoucí ceny energií, růst DPH 

Zdroj: vlastní 

4.4.3. Penzion Modrá růže 

Provozovatel: Jaroslav Misler 

Umístění: Žerotínova č.p. 225, Uherské Hradiště 

V penzionu je 6 pokojů, které jsou rozděleny následovně: 

• dvoulůžkových: 3 

• třílůžkový: 2 

• čtyřlůžkový 1 

• možnost přistýlky: ano 

Celkový počet lůžek je 18 + 2 přistýlky. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 23: Ceny za bytování v penzionu Modrá růže 

Ceník ubytování v penzionu Modrá růže 

Typ pokoje - dvoulůžkový Cena za noc 

  obsazen 1 osobou 480 Kč 

  obsazen 2 osobami 750 Kč 

  přistýlka 250 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Ubytování se poskytuje bez stravy, ale v penzionu je kuchyňka, kde si hosté 

mohou uvařit. V penzionu je možné ubytování i s domácím mazlíčkem za 50 Kč za noc. 

V areálu penzionu je parkoviště pro hosty. 

Webové stránky penzionu www.modraruze.cz obsahují velmi málo informací 

o penzionu a poskytovaných službách. 

 Tabulka 24: SWOT analýza penzionu Modrá růže 

SWOT analýza penzionu Modrá růže 

Silné stránky Slabé stránky 

  možnost ubytování s domácím 

  mazlíčkem 
  vyšší ceny než srovnatelné penziony 

Příležitosti Hrozby 

  půjčování kol hostům   poloha v blízkosti řeky Moravy - záplavy 

   rostoucí ceny energií, růst DPH 

Zdroj: vlastní 

4.4.4. Penzion Manett 

Provozovatel: Radmil Schneider 

Umístění: Dvořákova 1210, Uherské Hradiště 

V penzionu je celkem 25 pokojů, které jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových: 5 

• dvoulůžkových: 10 

• apartmán: 10 

• možnost přistýlky: ano 

Celkový počet lůžek je 75 + 7 přistýlek. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 25: Ceny za ubytování v penzionu Manett 

Ceník ubytování v penzionu Manett 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový 450 Kč 

  dvoulůžkový 690 Kč 

  přistýlka 300 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Snídani je možné si objednat až na pokoj. Parkování v uzamčeném prostoru stojí 

100 Kč. Penzion lze navštívit i s domácím mazlíčkem za 100 Kč. Zdarma je připojení 

k internetu. 

Penzion nemá své vlastní webové stránky. Informace o penzionu lze najít na 

webových stránkách www.ubytovani-uh.cz. Tyto stránky poskytují základní informace 

o penzionu, jako je cena ubytování, počet pokojů a poskytované služby. Ale mezi 

ceníkem a rozdělením pokojů jsou nepravdivé údaje, například v ceníku je uvedena 

cena za třílůžkový pokoj, který není uveden v rozdělení pokojů. 

Tabulka 26: SWOT analýza penzionu Manett 

SWOT analýza penzionu Manett 

Silné stránky Slabé stránky 

  majitel vlastní více ubytovacích zařízení 

  – možnost náhradního ubytování 
  nízká kvality ubytování 

Příležitosti Hrozby 

  vytvoření vlastních webových stránek   odliv hostů – nízká úroveň bydlení 

   rostoucí ceny energií, růst DPH 

Zdroj: vlastní 

4.4.5.  Penzion Janett 

Provozovatel: Radmil Schneider 

Umístění: Šromova 146, Uherské Hradiště 

Celkový počet pokojů v penzionu Janett je 16 a jsou rozděleny následovně: 

• jednolůžkových: 5 

• dvoulůžkových: 3 

• třílůžkových: 8 

• možnost přistýlky: ano 

Celkový počet lůžek je 35 + 8 přistýlek. 
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Ceny za ubytování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 27: Ceny za ubytování v penzionu Janett 

Ceník ubytování v penzionu Janett 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový 290 Kč 

  dvoulůžkový 660 Kč 

  přistýlka 290 Kč 

Zdroj: vlastní 

Hosté mohou nechat auto na uzamčeném parkovišti za 100 Kč. I v penzionu Janett 

se můžete ubytovat s domácím mazlíčkem za 100 Kč.  

Penzion Janett, stejně jako penzion Manett, nemá vlastní webové stránky. 

Informace jsou na adrese www.ubytovani.uh.cz. 

Tabulka 28: SWOT analýza penzionu Janett 

SWOT analýza penzionu Janett 

Silné stránky Slabé stránky 

  nízké ceny ubytování   obtížná orientace při hledání penzionu 

  majitel vlastní více ubytovacích zařízení 

  – možnost náhradního ubytován 

 

Příležitosti Hrozby 

  vytvoření vlastních webových stránek   nízká úroveň bydlení – odliv hostů 

   rostoucí ceny energií, růst DPH 

Zdroj: vlastní 

4.5. Kategorie ubytovna 

4.5.1. Turistická ubytovna Orlovna 

Provozovatel: ORLOVNA s. r. o. 

Umístění: Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště 

Turistická ubytovna Orlovna se může pochlubit certifikací Cyklisté vítáni. Jde 

o celonárodní certifikační systém, který hodnotí nabídku a vybavenost stravovacích 

a ubytovacích služeb z pohledu cyklistů. Znakem je zelenobílá známka s usmívajícím se 

kolem. 

Ubytovna Orlovna má celkem 7 pokojů, které jsou rozděleny následovně: 

• třílůžkových: 1 
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• čtyřlůžkových: 4 

• pětilůžkových: 2 

Celkový počet lůžek je 29. 

Cena za ubytování je uvedena v následují tabulce. 

Tabulka 29: Ceny za ubytování v turistické ubytovně Orlovna 

Ceník ubytování v turistické ubytovně Orlovna 

 Cena za noc 

  dospělí 260 Kč 

  děti 150 Kč 

Zdroj: vlastní 

Součástí ubytovny je restaurace, kde si za příplatek mohou hosté objednat snídani, 

popřípadě zajít na oběd nebo večeři. V areálu ubytovny je 5 parkovacích míst pro hosty, 

za parkování se nic neplatí. V ubytovně lze uschovat kola. 

Nejčastějšími návštěvníky jsou turisté z České republiky, ale někdy se zde ubytují 

i obchodníci. 

Obsazenost ubytovny za rok 2011 mi nesdělili, protože jde o interní údaj. 

Webové stránky ubytovny www.orlovna-uh.cz jsou zaměřeny spíše na prezentaci 

restaurace. 

Tabulka 30: SWOT analýza turistické ubytovny Orlovna 

SWOT analýza turistické ubytovny Orlovna 

Silné stránky Slabé stránky 

  certifikát Cyklisté vítáni   ubytování nad restaurací – hluk  

  poloha na náměstí  

Příležitosti Hrozby 

  tvorba balíčků ubytování + stravování   problém s parkování pro hosty 

  vyžití různých nástrojů propagace   

Zdroj: vlastní 

4.5.2. Turistická ubytovna UH-Sady 

Provozovatel: klub kultury Uherské Hradiště 

Umístění: Sady, Uherské Hradiště 

Ubytovna v Sadech mi nepřipadá jako klasická ubytovna. Jde spíše o byt 3 + 1. 

Přenocovat zde může až 8 osob.  

Cena za ubytování je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 31: Ceny za bytování v turistické ubytovně UH - Sady 

Ceník ubytování v Turistické ubytovně UH - Sady 

 Cena za noc 

  obsazen 1 osobou 400 Kč 

  obsazen 2 osobami 700 Kč 

Zdroj: vlastní 

V bytě je připojení k internetu, za které se neplatí. Zdarma je také parkování pro 

hosty. Při pobytu déle než 4 dny dostane zákazník 15% slevu. 

Ubytovna nemá vlastní webové stránky, informace jsou dostupné na stránkách 

klubu kultury  www.kkuh.cz.  

V loňském roce využívali toto ubytování pouze účinkující na kulturních akcích. 

Tabulka 32: SWOT analýza turistické ubytovny UH - Sady 

SWOT analýza turistické ubytovny UH - Sady 

Silné stránky Slabé stránky 

  slevy za delší pobyt   vyšší cena než zařízení stejné kategorie 

  možnost ubytování i se zvířetem   velká vzdálenost do centra 

Příležitosti Hrozby 

  využití různých nástrojů propagace   rušení akcí v klubu kultury - nevyužitá 

Zdroj: vlastní 

4.5.3. Vysokoškolská ubytovna 

Provozovatel: EDUHA, s.r.o. 

Umístění: Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště 

Vysokoškolská ubytovna slouží k volnému ubytovávání hlavně v době letních 

prázdnin, protože jde o studentské koleje, které jsou v akademickém roce obsazeny 

studenty. 

Koleje tvoří komplex dvou budov, který má celkem 130 pokojů rozdělených 

následovně: 

• jednolůžkových: 32 

• dvoulůžkových: 59 

• třílůžkových: 45 

• čtyřlůžkových   2 

Celkový počet lůžek je 293. 

Cena za ubytování je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 33: Cena za ubytování ve vysokoškolské ubytovně 

Ceník ubytování ve vysokoškolské ubytovně 

  cena za lůžko/noc 260 Kč 

Zdroj: vlastní 

Celá ubytovna je nekuřácká a domácí mazlíčkové mají vstup zakázán. Parkovací 

místa jsou veřejně dostupná před budovami na Studentském náměstí. Ke stravování 

hostů slouží celoročně otevřená menza. V jedné z budov je učebna vybavená počítačem 

a projekční technikou. V této učebně je možné pořádat přednášky, semináře nebo 

konference, místnost má kapacitu 30 míst. Cykloturisté si mohou uschovat kola na 

chodbách ubytovny nebo uzamknout ve stojanech před budovami. 

Nejčastějšími návštěvníky ubytovny o prázdninách jsou turisté a návštěvníci 

kulturních a sportovních akcí, jako je Letní filmová škola, Slavnosti vína, Slovácké 

beachové léto nebo Laso cup. Dalšími návštěvníky, kteří se ubytovávají spíše v průběhu 

semestru, jsou vyučující a někdy také rodinní příslušníci studentů. 

O letních prázdninách v době konání kulturních a sportovních akcí je obsazenost 

ubytovny téměř 100  %. 

Ubytovna nemá vlastní webové stránky, informace jsou na stránkách 

Vzdělávacího centra www.eduha.cz. Na stránkách jsou základní informace o ubytovně, 

cena za ubytování, fotografie pokojů a kontakty pro rezervaci ubytování. 

Tabulka 34: SWOT analýza vysokoškolské ubytovny 

SWOT analýza vysokoškolské ubytovny 

Silné stránky Slabé stránky 

  velká ubytovací kapacita   poloha vedle hlavní silnice 

  stravování v menze   ve standardu slabé vybavení pokoje 

Příležitosti Hrozby 

  využití různých nástrojů propagace 
  zvýšení provozu – hluk a zhoršení 

  vzduší 

  ubytování s domácím mazlíčkem   zánik vysoké školy 

Zdroj: vlastní 

4.5.4. Ubytovna Tenisový klub 

Provozovatel: Tenisový klub Uherské Hradiště 

Umístění: U Moravy 827, Uherské Hradiště 

Ubytovna se nachází v tenisovém areálu Morava. 
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V ubytovně jsou celkem 3 pokoje s celkovou kapacitou 22 lůžek. 

Cena za ubytování je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 35: Cena za ubytování v ubytovně Tenisový klub 

Ceník ubytování v ubytovně Tenisový klub 

  cena za lůžko/noc 100 Kč 

Zdroj: vlastní 

Hosté ubytovaní v tomto zařízení se mohou stravovat v nedaleké restauraci. 

Bezplatné parkování je zajištěno před areálem i v areálu tenisového klubu. V budově 

tenisového klubu je společenská místnost, kde se mohou pořádat společenské akce, a je 

zde také místo pro uložení kol. 

Nejčastějšími návštěvníky jsou sportovci, zaměstnanci firem a účastníci školních 

kurzů. 

V roce 2011 zde nebyl nikdo ubytován, protože probíhala rekonstrukce. 

Tabulka 36: SWOT analýza ubytovny Tenisový klub 

SWOT analýza ubytovny Tenisový klub 

Silné stránky Slabé stránky 

  nejnižší cena za ubytování   poloha v okrajové části města 

  restaurace v blízkosti   nedostupné informace o ubytovně 

Příležitosti Hrozby 

  rozšíření propagace   poloha vedle řeky - záplavy 

  tvorba balíčků ubytování + stravování  

Zdroj: vlastní 

4.5.5. Ubytovna Pozemního stavitelství Zlín 

O této ubytovně jsem bohužel nezjistil žádné informace, protože provozoval mi 

neodpovídal na telefonáty a e-maily. Ubytovna nemá vlastní webové stránky, kterými 

by se prezentovala. 

4.6. Ubytování v soukromí 

4.6.1. Apartmán Dobrá naděje 

Ubytování poskytují manželé Vlčkovi ve dvou apartmánech až pro tři osoby. 

Apartmány se nacházejí v klidné části Uherského Hradiště asi deset minut od centra.  
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V apartmán č.1 je kompletně zařízená kuchyň s jídelním koutem, sociální zařízení 

a internet. Apartmán má rodinnou atmosféru a ubytování zde ocení především rodiny 

s dětmi. Apartmán č.2 je zařízen spíše pro mladší klientelu. V apartmánu je biliár a bar 

s kuchyňským koutem. 

Ceny za ubytování jsou uvedeny v následují tabulce. 

Tabulka 37: Ceny za bytování v apartmánu Dobrá naděje 

Ceník ubytování v apartmánu Dobrá naděje 

Typ pokoje – apartmán Cena za noc 

  obsazen 1 osobou   800 Kč 

  obsazen 2 osobami 1000 Kč 

  obsazen 3 osobami 1200 Kč 

Zdroj: vlastní 

Apartmán má své vlastní webové stránky www.dobranadeje.cz. Stránky jsou 

jednoduché, přehledné a obsahují všechny informace, které zajímají potencionální 

zákazníky. Na stránkách je také rezervační formulář pro rychlou a snadnou rezervaci 

apartmánu. 

4.6.2. Uherské Hradiště č. 69 

Ubytování je poskytováno ve dvoupatrovém domku, který se nachází 

v Mařaticích. Ubytovat se zde mohou čtyři osoby ve dvou ložnicích. Parkování je 

zajištěno před domem a ve sklepě si mohou cyklisté uschovat kola.  

Cena za ubytování je 400 Kč za osobu a noc. Od listopadu do dubna si majitel 

účtuje příplatek 150 Kč za vytápění celého objektu. 

Webové stránky ubytování www.ubytovani69.wz.cz jsou jednoduché a přehledné. 

Stránky obsahují základní informace o ubytování.  

4.6.3. Omachlíkovi 

Omachlíkovi poskytují ubytování v rodinném domě v ulici Na Zápovědi. V domě 

jsou tři pokoje, jeden jednolůžkový a dva dvoulůžkové. Hosté se mohou ubytovat i 

s domácím mazlíčkem. Všechny tři pokoje jsou nekuřácké. 
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Ceny za ubytování jsou uvedeny v následují tabulce. 

Tabulka 38: Ceny za ubytování rodinném domě u Omachlíků 

Ceník ubytování v rodinném domě u Omachlíků 

Typ pokoje Cena za noc 

  jednolůžkový 300 Kč 

  dvoulůžkový 700 Kč 

Zdroj: vlastní 

Omachlíkovi nemají své vlastní webové stránky, na kterých by nabízeli 

ubytování. 

4.6.4. Rynešovi 

Rynešovi nabízejí ubytování v přízemí rodinného domu v ulici Husova 542, kde 

je jeden třílůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. Oba dva pokoje jsou nekuřácké. 

Cena za ubytování je 300 Kč za osobu a noc. 

Rynešovi nemají webové stránky, na kterých by nabízeli ubytování. 

 

 

 



 

 - 57 - 

5. Výsledky srovnání a doporučení 

5.1. Stanovení kritérií hodnocení 

Pro srovnávání ubytovacích zařízení jsem si zvolil osm kritérií: 

• členství v asociaci, 

• klasifikace ubytovacích zařízení, 

• počet pokojů a počet lůžek, 

• cena ubytování za noc, 

• doplňkové služby, 

• typ návštěvníků, 

• propagace, 

• obsazenost. 

5.2. Kategorie hotel 

Pro získání informací jsem použil metodu osobního pohovoru doplněnou o sběr 

veřejně dostupných informací. Ve všech hotelech jsem se setkal s ochotným 

personálem, který mi zodpověděl přichystané otázky. Informace o hotelu Morava jsem 

získal pouze z internetu, protože hotel je delší dobu z provozních důvodů uzavřený. 

5.2.1. Kritérium  - členství v asociaci 

V Uherském Hradišti je celkem sedm hotelů a pouze dva hotely jsou členy 

asociací. Hotel Maxi je členem profesní asociace AHR ČR a hotel Grand je součástí 

mezinárodní organizace Best Western. 

Díky členství v Best Western plynou hotelu Grand výhody při propagaci na 

mezinárodní úrovni. Stejně tak má hotel Maxi výhody z členství v AHR ČR, například 

AHR ČR nabízí zajímavé formy propagace pro členy nebo zastupuje členy při jednání 

se státní správou a samosprávou. 

Doporučil bych všem ostatním hotelům, aby zvážili členství v některé profesní 

asociaci. Jako nečlenové přicházejí o výhody, které jim mohou přivést více zákazníků. 
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5.2.2. Kritérium – Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích 

zařízení 

Pouze dva hotely jsou klasifikovány profesní asociací. Hotel Maxi a hotel 

Mlýnská jsou hodnoceny podle kritérií Oficiální jednotné klasifikace a oba hotely 

získaly tři hvězdičky. Hotel Grand není klasifikován českou profesní asociací, ale musí 

splňovat přísná kritéria mezinárodní organizace Best Western, podle kterých je 

ohodnocen třemi hvězdičkami. 

Podle mého názoru českého turistu zajímá počet hvězdiček hotelu, ale už se 

nezajímá, jak k počtu hvězdiček hotel přišel. Ne vždy počet hvězdiček odpovídá kvalitě 

poskytovaných služeb. Zákazník, který očekával deklarovanou kvalitu ubytování je 

potom zklamán a může šířit negativní hodnocení. A tím si hotel zbytečně poškozuje 

image. Zahraniční turisté si více všímají a vybírají hotel podle toho, zda je certifikovaný 

akreditovanou společností. Tuto certifikaci považují za dostatečnou záruku 

poskytovaných služeb. 

Provozovatelé ubytovacích zařízení, která nejsou certifikována, nevidí žádné 

výhody, které by jim z toho plynuly, a proto neuvažují o certifikaci ani do budoucna. 

Vzhledem k tomu, že lokalita Uherského Hradiště je navštěvována převážně českými 

turisty, není požadavek certifikace pro ubytovací zařízení tak důležitý. S vývojem 

společnosti a rozvojem cestovního ruchu se může situace změnit a hotely by měly být 

připraveny reagovat na nové požadavky trhu. 

Po návštěvě hotelu U hejtmana Šarovce jsem měl dojem, že hotel nedosahuje 

úrovně čtyřhvězdičkového hotelu. Přijde mi podivné, že čtyřhvězdičkový hotel je 

levnější než tříhvězdičkové hotely v Uherském Hradišti. 
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5.2.3. Kritérium – počet pokojů a počet lůžek 

V následující tabulce jsou seřazeny hotely podle počtu pokojů a lůžek. 

Tabulka 39: Pořadí hotelů podle počtu pokojů a lůžek 

Pořadí hotelů podle velikosti 

Hotel Počet pokojů Počet lůžek 

  BW hotel Grand 53 81 

  hotel Mlýnská 24 54 

  hotel Koníček 22 44 

  hotel Slunce 20 32 

  hotel U hejtmana Šarovce 16 30 

  hotel Maxi 15 28 

  hotel Morava - - 

Zdroj: Vlastní 

Z tabulky je jasně patrné, že největší ubytovací kapacitu poskytuje hotel BW hotel 

Grand s 53 pokoji a 81 lůžky. Nejmenším hotelem ve smyslu ubytovací kapacity je 

Maxi hotel s 15 pokoji a 28 lůžky. Údaje o hotelu Morava se mi nepodařilo získat, 

protože hotel je delší dobu z provozních důvodů uzavřen. 

5.2.4. Kritérium – cena ubytování za noc 

Cena je informace, která podle mého názoru zajímá každého nejvíce. 

V následující tabulce jsou seřazeny hotely podle nejvyšší ceny za jednolůžkový pokoj. 

V dalších sloupcích jsou ceny za dvoulůžkový pokoj a apartmán obsazený 2 osobami. 
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Tabulka 40: Ceny za pokoje v jednotlivých hotelech 

Ceny ubytování v hotelech za noc 

Hotel Jednolůžkový Dvoulůžkový 
Apartmán obsazen 

2 osobami 

  hotel Slunce 1800 Kč 2850 Kč 3950 Kč 

  hotel Koníček 1170 Kč 1670 Kč - 

  hotel Maxi 1090 Kč 1390 Kč 1990 Kč 

  hotel Mlýnská   999 Kč 1500 Kč - 

  BW hotel Grand   950 Kč 1385 Kč 1565 Kč 

  hotel U hejtmana 

  Šatovce 
  800 Kč 1050 Kč 1500 Kč 

  hotel Morava   750 Kč   990 Kč - 

Zdroj: Vlastní 

Nejdražším hotelem v Uherském Hradišti je čtyřhvězdičkový hotel Slunce. 

Následuje hotel Koníček a hotel Maxi. Velmi mě překvapilo, že čtyřhvězdičkový hotel 

U hejtmana Šarovec je jedním z nejlevnějších hotelů v Uherském Hradišti. Levnější je 

pouze hotel Morava, ale ceny uvedené na webových stránkách hotelu nemusejí 

odpovídat skutečnosti. I přesto, že hotel Koníček je nejdále od centra ze 

všech uvedených hotelů, cena za ubytování je vyšší, než mají hotely v centru. 

5.2.5. Kritérium - doplňkové služby 

Všechny hotely standardně poskytují služby jako stravování, možnost parkování, 

uložení kol a pořádání různých akcí v prostorách k tomu určených. 

5.2.6. Kritérium – typ návštěvníků 

Ve všech hotelech mi sdělili, že nejčastějším typem hostů jsou obchodníci jak ze 

zahraničí, tak z tuzemska. Méně častými hosty jsou turisté převážně z České republiky. 

5.2.7. Kritérium - propagace 

Pro veškeré zboží a služby, které jsou nabízeny zákazníkům, je důležitá propagace 

a ubytovací služby nejsou toho výjimkou. Nejdostupnějším komunikačním kanálem 

v dnešní době je internet, který je také hlavním nástrojem propagace hotelů v Uherském 

Hradišti.  Všechny hotely mají své webové stránky, na kterých se prezentují a nabízejí 
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své služby. Líbila se mi virtuální prohlídka pokojů hotelu Šarovec. Hotel Grand, Slunce 

a hotel Mlýnská by mohly mít více fotografií pokojů, které by zákazníka přilákaly. 

V hotelu Grand a Mlýnská používají ke kontaktu se zákazníky kromě internetu 

ještě letáky. V hotelech Maxi, Koníček a Šarovec využívají k oslovení potencionálních 

zákazníků reklamu v novinách nebo časopisech. 

Nejhorší webové stránky má hotel Morava. Tyto stránky mi připadají 

neprofesionální, zanedbané a zákazníka spíše odradí. 

5.2.8. Kritérium - obsazenost 

Údaj, který nebyli všichni ochotni poskytnout, je obsazenost hotelu za rok 2011. 

S odůvodněním, že jde o interní informaci, mi nesdělili obsazenost v hotelu Slunce, 

Šarovec a samozřejmě v hotelu Morava. V následující tabulce jsou uvedeny získané 

údaje o obsazenosti hotelů za rok 2011. 

Tabulka 41: Obsazenost hotelů v roce 2011 

Obsazenost hotelů v roce 2011 

Hotel Obsazenost v % 

  hotel Mlýnská 70 

  hotel Koníček 65 

  hotel Maxi 50 

  BW hotel Grand 30 

 Zdroj: Vlastní 

Z hotelů, ve kterých mi poskytli informace o obsazenosti, měl největší obsazenost 

hotel Mlýnská se 70%, naopak nejméně využívaný byl hotel Grand se 30% obsazeností. 

Podle mého odhadu hotel Slunce může mít obsazenost kolem 80 %  – 90 %. 

5.3. Kategorie penzion 

V Uherském Hradišti je celkem pět ubytovacích zařízení kategorie penzion. 

Z těchto pěti penzionů byla ochotná se mnou mluvit pouze majitelka penzionu Na 

Stavidle. Do ostatních penzionů jsem po telefonické domluvě zaslal dotazníky 

k vyplnění, bohužel se mi nevrátil žádný vyplněný. Z toho důvodu jsem použil 

informace, které jsou veřejně dostupné. 

5.3.1. Kritérium  - členství v asociaci 

Členem některé z profesních asociací není ani jeden penzion.  
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Myslím si, že členství v profesních asociacích nemá pro penziony zásadní 

význam. Místo placení členských poplatků asociaci, mohou tyto peníze investovat do 

propagace. 

5.3.2. Kritérium – Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích 

zařízení 

Do kategorie penzion se klasifikovala všechna ubytovací zařízení uvedená 

v kapitole 4.4. sama. 

Podle mého názoru by penzion Na Stavidle a Ubytování pod kopcem mohli splnit 

kritéria Oficiální jednotné klasifikace a získat 3 hvězdičkové označení. Penzion Manett 

by se podle této klasifikace nemohl označovat za penzion, protože nesplňuje podmínku 

maximálního počtu 20 pokojů. 

5.3.3. Kritérium – počet pokojů a počet lůžek 

V následující tabulce jsou seřazeny penziony podle počtu pokojů a lůžek od 

největšího po nejmenší. 

Tabulka 42: Pořadí penzionů podle počtu pokojů a lůžek 

Pořadí penzionů podle velikosti 

Penzion Počet pokojů Počet lůžek 

  penzion Manett 25 75 

  penzion Na Stavidle 18 36 

  penzion Janett 16 35 

  Ubytování pod kopcem   6 20 

  penzion Modrá růže   6 18 

Zdroj: Vlastní 

Největší ubytovací kapacitou disponuje penzion Manett s 25 pokoji a 75 lůžky. 

Naproti tomu nejmenší ubytovací kapacitu mají penziony Modrá růže a Ubytování pod 

kopcem s 6 pokoji. 
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5.3.4. Kritérium – cena ubytování za noc 

V tabulce jsou seřazeny penziony podle ceny ubytování v jednolůžkovém pokoji 

od nejdražšího po nejlevnější.  

Tabulka 43: Ceny za pokoje v jednotlivých penzionech 

Ceny ubytování v penzionech za noc 

Penzion Jednolůžkový Dvoulůžkový 

  penzion Modrá růže 480 Kč 750 Kč 

  Ubytování pod kopcem 480 Kč 750 Kč 

  penzion Manett 450 Kč 690 Kč 

  penzion Na Stavidle 325 Kč 650 Kč 

  penzion Janett 290 Kč 660 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Nejdražší ubytování je v penzionu Modrá růže a Ubytování pod kopcem. Ceny za 

ubytování jsou stejné jak pro jednolůžkový, tak pro dvoulůžkový pokoj. Nejlevnější je 

ubytování v penzionu Janett. 

5.3.5. Kritérium - doplňkové služby 

V penzionu Manett a Ubytování pod kopcem jsou poskytovány snídaně na 

objednávku a za příplatek. V penzionu Na Stavidle poskytují snídaně za příplatek, ale 

pouze skupinám s 10 a více členy. Standardně poskytovanou službou je bezplatné 

připojení k internetu.  

V  Ubytování pod kopcem si lze bezplatně zapůjčit počítač, žehličku, DVD 

přehrávač, gril a uschovat kola. Penzion Na Stavidle také nabízí zapůjčení počítače, ale 

za úplatu.  

5.3.6. Kritérium – typ návštěvníků 

V penzionu Na Stavidle jsou nejčastějšími hosty turisté a účastníci kulturních 

akcí. Protože jsem nezískal informace ze zbývajících penzionů, předpokládám, že stejně 

jako v penzionu Na Stavidle budou nejčastějšími zájemci o ubytování turisté. 
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5.3.7. Kritérium – propagace 

Penziony využívají tytéž komunikační kanály jako hotely. 

Penzion Manett a Janett nemají vlastní webové stránky, na kterých by se 

prezentovali. Informace o penzionech lze najít například na webové stránce 

www.ubytovani-uh.cz. Penziony zde uvádějí pouze základní údaje, jako je adresa, cena 

za ubytování, kontakt a velmi stručná charakteristiku. 

Webovým stránkám ostatních penzionů nelze nic vytknout. 

5.3.8. Kritérium – obsazenost 

Údaje o obsazenosti penzionů v roce 2011 nemám ani z jednoho ubytovacího 

zařízení. V penzionu Na Stavidle si pro tento údaj nevedou statistiky a u dalších 

penzionů tento údaj nelze nikde vyčíst. 

5.4. Kategorie ubytovna 

V Uherském Hradišti je 5 ubytovacích zařízení kategorie ubytovna. Z těchto pěti 

zařízení jsem získal informace od 4 provozovatelů ubytoven. Pouze provozovatel 

ubytovny Pozemního stavitelství Zlín mi neposkytl žádné informace.  

5.4.1. Kritérium  - členství v asociaci 

Ani jedna z ubytoven není členem organizace, která sdružuje ubytovací zařízení 

podobného typu. 

5.4.2. Kritérium – klasifikace ubytovacích zařízení 

Ubytovna Orlovna je jediným ubytovacím zařízením této kategorie, která se může 

pochlubit certifikátem. Ubytovna získala certifikát Cyklisté vítáni. 

Získání certifikátu jako je například Cyklisté vítáni, může pomoci ubytovacímu 

zařízení oslovit širší okruh lidí a přilákat hosty. 
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5.4.3. Kritérium – počet pokojů a počet lůžek 

Následující tabulka obsahuje seřazené ubytovna podle velikosti od největší po 

nejmenší. 

Tabulka 44: Pořadí ubytoven podle počtu pokojů a lůžek 

Pořadí ubytoven podle velikosti 

Ubytovna Počet pokojů Počet lůžek 

  Vysokoškolská ubytovna 130 293 

  ubytovna Orlovna     7   29 

  ubytovna Tenisový klub     3   22 

  ubytovna UH-Sady     3     8 

  Pozemního stavitelství - - 

Zdroj: Vlastní 

Srovnání velkosti jednotlivých ubytoven není zcela fér, protože vysokoškolská 

ubytovna po většinu roku slouží jako studentská kolej. Z ubytoven, které slouží pouze 

pro ubytovávání veřejnosti, je největší ubytovna Orlovna se 7 pokoji a 29 lůžky. 

5.4.4. Kritérium – cena ubytování za noc 

V tabulce jsou seřazeny ubytovny podle ceny ubytování za noc od nejdražší po 

nejlevnější. 

          Tabulka 45: Ceny za ubytování 1 osoby v ubytovně 

Ceny ubytování v ubytovnách 

Ubytovna Cena za noc 

  UH-Sady 400 Kč 

  Orlovna 260 Kč 

  Vysokoškolská 260 Kč 

  Tenisový klub 100 Kč 

  Pozemní stavitelství - 

          Zdroj: Vlastní 

Nejdražší ubytování je v ubytovně UH-Sady. Myslím si, že na ubytovnu je to 

vysoká cena a hosté si raději vyhledají ve stejné úrovni levnější ubytování. Nejlevnější 

je ubytování v ubytovně Tenisového klubu. 
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5.4.5. Kritérium - doplňkové služby 

Ubytovny poskytují téměř stejné služby jako je parkování zdarma nebo uschování 

kol. Ubytovna Orlovna poskytuje stravování v restauraci nacházející se pod ní, 

vysokoškolská ubytovna v menze a ubytovna Tenisový klub v nedaleké restauraci.  

Zákaz ubytování i s domácím mazlíčkem je ve Vysokoškolské ubytovně. 

V ubytovně Orlovna, UH-Sady a vysokoškolské ubytovně se lze připojit zdarma 

na internet. 

5.4.6. Kritérium – typ návštěvníků 

Ve všech ubytovnách jsou nejčastějšími návštěvníky turisté a účastníci kulturních 

nebo sportovních akcí, kromě ubytovny UH-Sady, kde jsou nejčastějšími hosty 

účinkující v klubu kultury. V ubytovnách se ubytovávají i jiní hosté a nejenom turisté. 

Dalšími hosty v ubytovně Orlovna jsou například obchodníci, v ubytovně Tenisový 

klub jsou to školní kurzy a ve Vysokoškolské ubytovně vyučující nebo rodinní 

příslušníci studentů. 

5.4.7. Kritérium – propagace 

Hlavním komunikačním kanálem mezi hostem a ubytovnou je internet. Pouze 

ubytovna Orlovna má své vlastní webové stránky, na nichž se prezentuje. Ostatní 

ubytovny mají umístěné informace a kontakty na webových stránkách svých 

provozovatelů. Ubytovny se obtížně vyhledávají na internetu, proto si myslím, že by 

bylo dobré, kdyby si vytvořily webové stránky, na kterých by nabízely své služby 

potencionálním zákazníkům. 

Ubytovny příliš nevyužívají další formy propagace, jako jsou letáky nebo reklama 

v novinách a časopisech. 

5.4.8. Kritérium - obsazenost 

Obsazenost ubytovny za rok 2011 mě neposkytli v ubytovně Orlovna, protože 

nechtějí sdělovat interní informace. V dalších ubytovnách byli sdílnější. Ubytovna 

Tenisový klub nebyla v roce 2011 obsazena vůbec, protože zde probíhala rekonstrukce. 

V ubytovně UH-Sady se ubytovalo pouze pár účinkujících v klubu kultury. 

Vysokoškolská ubytovna měla obsazenost o letních prázdninách v roce 2011 téměř 

100%, ale v průběhu školního roku se na kolejích ubytovalo velmi málo hostů. 
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5.5. Shrnutí 

V následujících tabulkách jsou zhodnoceny hotely, penziony a ubytovny podle 

čtyř kritérií, na základě kterých bych se rozhodoval, kde se ubytuji.  

Tabulka 46: Srovnávací tabulka hotelů 

Srovnávací tabulka hotelů 

Hotel 

Cena za 

dvoulůžkový 

pokoj 

Klasifikován Uložení kol 

Vzhled pokoje 

podle 

fotografií 

  hotel Slunce 2850 Kč ne ano líbí se mi 

  hotel Koníček 1670 Kč ne ano líbí se mi 

  hotel Mlýnská 1500 Kč ano ano líbí se mi 

  hotel Maxi 1390 Kč ano ano líbí se mi 

  BW hotel 

  Grand 
1385 Kč ne ano 

nemá fotografie 

pokojů 

  U hejtmana 

  Šarovce 
1050 Kč ne ne líbí se mi 

  hotel Morava   990 Kč ne nezjištěno nelíbí se mi 

Zdroj: Vlastní 

Pokud bych si měl rozhodnout, ve kterém hotelu se ubytuji, zvolil bych hotel 

Maxi, protože hotel nabízí příznivou cenu za ubytování a poskytuje mnoho 

doplňkových služeb. 
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Tabulka 47: Srovnávací tabulka penzionů 

Srovnávací tabulka penzionů 

Penzion 

Cena za 

dvoulůžkový 

pokoj 

Klasifikován Uložení kol 

Vzhled pokoje 

podle 

fotografií 

  Modrá růže 750 Kč ne nezjištěno líbí se mi 

  Ubytování 

  pod kopcem 

750 Kč 
ne nezjištěno líbí se mi 

  Manett 690 Kč ne nezjištěno nelíbí se mi 

  Janett 660 Kč ne nezjištěno nelíbí se mi 

 Na Stavidle 650 Kč ne ano líbí se mi 

Zdroj: Vlastní 

Jednoznačně bych se rozhodl pro ubytování v penzionu Na Stavidle, protože 

nabízí nejlepší cenu za ubytování a pokoje, které jsem měl možnost osobně 

prohlédnout, se mi líbili. 

Tabulka 48: Srovnávací tabulka ubytoven 

Srovnávací tabulka ubytoven 

Ubytovna 
Cena ubytování 

za noc 
Uložení kol 

Vzhled pokoje 

podle fotografií 

  UH-Sady 400 Kč ne líbí se mi 

  Orlovna 260 Kč ano líbí se mi 

  Vysokoškolská 260 Kč ano líbí se mi 

  Tenisový klub 100 Kč ano nejsou fotografie 

  Pozemní stavitelství nezjištěno nezjištěno nezjištěno 

Zdroj: Vlastní 

Z ubytoven bych si vybral nocleh v ubytovně Orlovna, protože splňuje všechny 

mé požadavky a oproti Vysokoškolské ubytovně má polohu v centru. 
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6. Závěr 

Celou práci jsem si rozdělil na dvě základní části, na teoretickou a praktickou 

část. 

V teoretické části jsem se věnoval charakteristikám cestovního ruchu, popsal jsem 

základní metody analýzy trhu,  mezi něž patří PEST analýza a SWOT analýza. Poté 

jsem definoval základní kategorie ubytovacích zařízení a naznačil postup získání 

certifikátu a klasifikačního znaku Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení 

České republiky na období 2010 – 2012. Ve stručnosti jsem shrnul rozšířený 

marketingový mix cestovního ruchu, který je označován 8P. Informace jsem čerpal 

především z odborných publikací. Teoretické informace jsem zhodnotil při 

vypracovávání praktické části. 

Praktickou část jsem začal popisem České republiky z pohledu cestovního ruchu 

a pokračoval jsem zúžením popisu oblastí cestovního ruchu na Zlínský kraj. Poté jsem 

provedl PEST analýzu Uherského Hradiště, kde jsem popsal hlavní politické, 

ekonomické, sociální a technické faktory, které ovlivňují cestovní ruch na Slovácku. 

Tím jsem poukázal na základní faktory trhu, které působí na ubytovací zařízení 

v Uherském Hradišti.  

Dále jsem rozdělil jednotlivá ubytovací zařízení do kategorií hotel, penzion, 

ubytovna a ubytování v soukromí. Tato zařízení jsem popsal na základě informací 

získaných osobním nebo telefonickým dotazováním. Předem jsem si připravil 9 otázek 

viz příloha č. 3. Při návštěvě hotelů jsem byl zpočátku považován za pracovníka 

Finančního úřadu, ale poté, co jsem personál ujistil, že jsem jenom student píšící 

bakalářskou práci, byli ochotní spolupracovat a zodpovědět mé dotazy. U penzionů 

jsem takové štěstí neměl. Telefonicky jsem se pokoušel sjednat si termín schůzky, ale 

pouze u penzionu Na Stavidle jsem byl úspěšný. V ostatních případech mi bylo 

přislíbeno vyplnění dotazníku zaslaného e-mailem, nicméně žádný dotazník se nevrátil 

vyplněný. V ubytovnách mi zodpověděli všechny dotazy bez rozpaků. 

V poslední fázi mé práce jsem srovnal jednotlivá ubytovací zařízení v rámci 

daných kategorií. Srovnání jsem prováděl podle dopředu zvolených kritérií. Ze srovnání 

vyplynulo, že ubytovací zařízení se co do kvality ubytovacích služeb a ceny příliš neliší. 

Rozdíly lze nalézt v doplňkových službách, kdy některá zařízení nabízejí zajímavé 

služby jako například zapůjčení grilu, možnost ubytování s domácím mazlíčkem. Pouze 

dvě ubytovací zařízení jsou klasifikovaná Oficiální jednotnou klasifikací, ostatní jsou 
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klasifikována svými majiteli. Domnívám se, že podstoupení klasifikace by bylo 

prospěšné zvláště pro hotely. 

Pro turisty, kteří přijíždí do Uherského Hradiště za poznáváním Slováckého 

regionu, bych doporučil ubytování v hotelu Maxi, penzionu Na Stavidle nebo 

v ubytovně Orlovna. 
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9. Seznam zkratek 

AHR ČR – Asociace hotelů a restaurací ČR 

CZ – NACE – Klasifikace ekonomických činností 

CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu 

CR – cestovní ruch 

ECEAT CZ – Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice spolu 

s Evropským centrem pro eko agro turistiku  

Klasifikace - Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR pro období 

2010–2012 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

PR – Public Relations 

SOCR ČR – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

UNIHOST - Sdružením podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích 

službách 

UNWTO – United Nations World Tourism Organization – Světová organizace 

cestovního ruchu 
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