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1 ÚVOD 

 
Cestovní ruch se řadí do odvětví, které zahrnují zejména dopravu, turistická 

zařízení, infrastrukturu služeb, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby  

a další. V současné době patří cestovní ruch mezi přední ekonomické aktivity 

hospodářsky vyspělých zemí světa. Služby cestovního ruchu se zaměřují na hotelnictví 

a gastronomii, které dotvářejí celkovou atraktivitu vybrané destinace. Řadí se i v období 

krize mezi faktory kladné, které ovlivňují příjmy státu.  

 

Cestovní ruch se stal důležitou součástí životní úrovně obyvatelstva v rozvinutých 

ekonomikách. Umožňuje obnovu fyzických a duševních schopností člověka, podílí  

se na rozvoji jeho osobnosti, přispívá k udržování zdraví člověka. Lidé především 

poznávají novou krajinu, kulturní tradice, životní styl lidí různých národů. Pokud člověk 

pociťuje potřebu cestovního ruchu, znamená to, že má dostatek volného času k jeho 

realizaci, dostatek finančních prostředků, pociťuje potřebu poznání, relaxace, 

odpočinku. 

 

V mé bakalářské práci se budu zabývat analýzou ubytovacích a stravovacích 

zařízení v Prostějově. Předmětem studia jsou ubytovací a stravovací služby v daném 

regionu. Město Prostějov může návštěvníkům nabídnout nejen ubytovací a stravovací 

služby, ale i množství památek, krásnou přírodu a kulturní tradice. 

 

Nejprve se budu zabývat teoretickou částí, poté se budu věnovat praktické části, 

přičemž získám přehled o počtu, významu a úrovni ubytovacích a stravovacích služeb, 

zjistím poměr mezi kvalitou a cenou poskytovaných služeb. Navštívím jedno ubytovací 

a stravovací zařízení, kterým se budu zabývat podrobněji. Zkoumání teoretické části 

bude nejprve probíhat studiem odborné literatury. A dále v praktické části se budu 

věnovat popisem území, analýzou ubytovacích a stravovacích zařízení daného regionu. 

Dále budu provádět terénní šetření, které bude provedeno pomocí dotazníků. Po získání 

a sběru potřebných dat vyhodnotím šetření a porovnám výsledky se stávajícími údaji. 
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2 METODIKA, ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 
2.1 Marketingový výzkum 

 
Marketingový výzkum může probíhat na základě analýzy informací sekundárních 

nebo primárních, kvantitativních nebo kvalitativních, interních nebo externích.  

 

2.1.1 Sběr informací  

 

Sekundární informace 

Tyto informace jsou výchozím bodem výzkumných prací a jejich nezanedbatelnou 

výhodou jsou nízké náklady a rychlost jejich získání. Na druhé straně potřebné 

informace nemusí být k dispozici nebo mohou být poněkud zastaralé, nepřesné, neúplné 

či nespolehlivé, z čehož vyplývá, že údaje nebyly shromážděny pro účel související 

s řešením aktuálního problému. Zdroje sekundárních informací dělíme na: 

• interní zdroje – vnitřní informační systémy podniků (bilance zisků a ztrát, 

zprávy z předchozích výzkumů, rozpočty atd.), 

• externí zdroje – státní publikace, databázové informace, periodika, knihy, 

komerční informace. [11] 

 

Primární informace 

„K získání primárních informací se přistupuje poté, když jsou již vyčerpány 

zdroje sekundárních informací nebo pokud tyto nejsou vůbec k dispozici. Získávání 

primárních informací je nákladnější než v případě sekundárních informací, avšak 

primární informace bývají vzhledem k řešenému problému daleko významnější.  

 

Kvantitativní informace jsou takové, které lze je přesně vymezit co do množství, 

velikosti, objemu apod. Informace se týkají četnosti něčeho, co již proběhlo nebo 

probíhá právě nyní. Kvalitativní informace jsou charakterizovány slovně pomocí pojmů 

a kategorií a nejsou přímo měřitelné. Většina zpracovávaných informací probíhá  

ve vědomí nebo podvědomí konečného spotřebitele.“ 1 

                                                      
1
 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně 1. vyd. Praha:Grada Publishing. 2008. 232 s. 

ISBN 978-80-247-2721-9 
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Primární informace lze získat různými výzkumnými přístupy a většinou bývají 

shromažďovány v souvislosti s řešením aktuálního problému. Jedná se o tyto výzkumné 

přístupy:  

• Výzkum pozorováním. Znamená, že aktuální informace mohou být získány  

na základě pozorování relevantních aktérů v relevantním prostředí. Nejprve  

je zapotřebí stanovit objekty pozorování, určit kdy a kde budou pozorovány  

a zvolit způsob pozorování.  Pozorování je časově náročné. 

• Metoda dotazování. Jedná se o nejčastěji využívanou metodu primárního 

výzkumu. Kvalita výběru dotazovaných osob se vždy promítne do kvality 

výsledku dotazování, proto je vždy nutné provést výběr na co nejvyšší odborné 

úrovni.  

• Techniky šetření dotazováním. Šetření se provádí třemi způsoby, a to 

písemným dotazováním (dotazníky jsou zasílány poštou, e-mailem), osobním 

dotazováním (rozhovor) a telefonickým dotazováním. Každý z těchto způsobů 

má své výhody a nevýhody. 

 

2.1.2 Dotazníky 

 

Jsou nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních informací. Dotazníky jsou 

velmi ekonomické, neboť jejich pořizovací náklady se omezují pouze na technickou 

oblast (napsání, vytištění a jejich distribuce). Lze jimi získat poměrně snadno odpovědi 

respondentů. Pro respondenty jsou dotazníky výhodné zejména zajištěním jejich 

anonymity a poskytnutím dostatku času na promyšlení odpovědi. Při přípravě dotazníku 

je třeba pečlivě volit otázky, jejich formu, stylizaci a jejich sled. Otázky musí 

samozřejmě splňovat požadavek logického sledu a měly by zcela určitě přispět 

k dosažení výzkumného cíle.  

 

V úvodu dotazníku by neměly chybět základní instrukce k vyplnění dat. Každý 

dotazník musí být velice pečlivě sestaven, musí být zbaven sebemenších nedostatků, 

než bude uplatněn v širokém měřítku. Je nutno vypracovat plán výběru, tedy stanovit, 

kdo má být dotazován, jaká má být velikost výběrového souboru a zda bude dotazování 

prováděno formou poštovního styku, telefonního styku nebo osobního kontaktu. 

V poslední době je rovněž využíváno dotazování prostřednictvím internetu (e-mail). 
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2.1.3 Analýza a vyhodnocení informací 

 
Dalším krokem v marketingovém výzkumu je snaha odvodit ze shromážděných 

informací potřebné závěry. Získané údaje je nejprve nutné roztřídit a klasifikovat. 

Využívá se statistických technik či rozhodovacích modelů.  

 

Výsledky shromážděných informací musí být zpracovány v podobě ucelených, 

verbálně formulovatelných závěrů a doporučení. Výsledná zpráva musí mít velmi 

vysokou odbornou úroveň, a to i po stránce formální. Stylisticky propracovaný text by 

měl být provázen přehlednými tabulkami, které by měly být z důvodu velmi rychlé 

orientace přepracovány i do grafů a diagramů.  

 
2.1.4 Analýza marketingového prostředí 

 
Podnik, který chce vypracovat marketingovou strategii, by měl analyzovat prostředí, 

v němž podniká. Vnější prostředí tvoří makroprostředí, které zahrnuje následující 

složky:  

• přírodní prostředí – může v mnoha oborech představovat základní potenciál pro 

podnikání (např. pro lázeňství), z hlediska přírodních zdrojů a klimatických 

podmínek 

• technologické prostředí – nové technologie a inovace 

• demografické prostředí – je rozhodující pro vytváření trhů, jejich struktury  

a velikosti. Sledujeme velikost populace, hustotu, mobilitu obyvatel, sociální, 

příjmovou, vzdělanostní a věkovou strukturu 

• ekonomické prostředí – makroekonomické trendy a fáze hospodářského cyklu 

vytvářejí rámec pro podnikatelské možnosti a determinují kupní sílu 

• politicko-právní prostředí – neznalost zákonů neomlouvá 

• sociálně-kulturní prostředí – promítá se do spotřebního a kupního chování 

zákazníků 

• vlivy globálního makroprostředí – nadnárodní podniky, integrace a seskupení, 

mezinárodní smlouvy a ujednání. 
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 Vnitřní prostředí je tvořeno mikroprostředím a to jsou: 

• zákazníci – nakupují naše služby, jeden z nejdůležitějších faktorů mikroprostředí 

• dodavatelé – ovlivňují možnost a efektivitu získání potřebných zdrojů, jež jsou 

nutné pro plnění funkce podniku 

• konkurence – analyzuje se konkurence uvnitř odvětví, srovnáváme vlastní 

marketingový mix s konkurenčním a hledáme sílu a slabosti konkurentů 

• marketingoví prostředníci – jsou zprostředkovatelé služeb, logistické firmy, 

výzkumné a reklamní agentury, finanční organizace 

• veřejnost – je místní komunita, odborná veřejnost, vláda, média a různé 

nátlakové skupiny  

 

2.1.5 SWOT analýza 

 

SWOT analýza patří mezi základní metody strategické situační analýzy, která 

umožňuje vyhodnotit marketingovou tržní pozici podniku a určit jeho tržní hodnotu. 

SWOT analýza může mít podobu strukturovanou nebo nestrukturovanou.  Tato metoda 

je nazvána podle počátečních písmen těchto anglických slov: 

• S – strenghts (síly), 

• W – weaknesses (slabosti), 

• O – opportunities (příležitosti), 

• T – threats (hrozby).  

 

Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma dokáže 

zhodnotit na jedné straně své silné a slabé stránky (analýza S/W) a jednak jak  

dokáže identifikovat vhodné příležitosti a hrozby (O/T). [11] 

 

Strengths (silné stránky) 

 

Každá silná stránka je úspěchem každé firmy. Silnou stránkou mohou být např. 

velikost firmy, kvalitní vedoucí pracovníci s velkými zkušenostmi, dostatek 

kvalifikovaných a zkušených pracovníků, moderní technologie, optimální množství 

finančních prostředků na rozvoj firmy, zdraví firmy, dobré jméno firmy apod.  
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Weaknesses (slabé stránky) 

 

Opačným stavem silných stránek jsou stránky slabé. Jsou konkurenční nevýhodou, 

která je identifikována uvnitř firmy. Patří k nim např. nedostatek personálních  

a manažerských schopností, zdrojů, image, postavení na trhu nebo 

dodavatelskoodběratelských vztahů. 

 

Opportunities (příležitosti) 

 

Příležitosti přinášejí potencionální užitek pro firmu. Jejich využitím firma může 

získat konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí, např. růst 

firemního potencionálu nebo naskytnutí se nového tržního segmentu. 

 

Threats (hrozby) 

 

Hrozba je nepříznivý aspekt ve firemním okolí. Hrozby mohou mít formu např. 

nebezpečí konkurence, klesajícího tržního potenciálu nebo změny v právních 

předpisech. [2] 
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3 TEORIE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZA ŘÍZENÍ  

3.1 Vymezení základních pojmů 

 

3.1.1 Cestovní ruch 

 

„Cestovní ruch, využití volného času a ubytovací a stravovací služby se tradičně 

do značné míry jak překrývají, tak odlišují. Tyto sektory jsou propojené, ale nikdy  

se neshodnou na přesné povaze tohoto propojení.“ 2 

 

Cestovní ruch je definován různými autory: 

 

Podle autorky Indrové se stal cestovní ruch neodmyslitelnou součástí dnešní 

moderní společnosti. V rámci ruchu se každoročně dává na celém světě do pohybu 

obrovské množství lidí, kteří cestují ve volném čase z místa svého trvalého bydliště  

za účelem rekreace, zotavení, společenského kontaktu, kulturního a sportovního vyžití 

poznání a z celé řady dalších důvodů. Nikoli za účelem vykonání výdělečné činnosti. 

[6] 

 

„Cestovní ruch se definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou 

místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. Definice se zdá 

na první pohled jednoduchá, ale není plně výstižná. Nezahrnuje cesty, které jsou 

podnikány za pracovním účelem, nikoli za zábavou.“ 3 

 

„Cestovní ruch podle Heskové je významný společensko-ekonomický fenomén 

jak z pohledu jednotlivce, tak i společnosti. Každoročně představuje největší pohyb 

lidské populace za rekreací, poznáváním a naplněním vlastních snů z příjemné 

dovolené. Je součástí spotřeby a způsobu života obyvatel zejména ekonomicky 

vyspělých zemí „ 4 

                                                      
2
 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, 

Praha:Grada. 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 
3
 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, 

Praha:Grada. 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 
4
 HESKOVÁ, M. a kol. Cestovní ruch pro vyšší školy a vysoké školy 1. vyd. Praha:Fortuna. 2006. 223 s. 

ISBN 80-7168-948-3 
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Vymezení základních pojmů v oblasti cestovního ruchu  

 

NÁVŠTĚVNÍK  

• „V mezinárodním cestovním ruchu je osoba, která cestuje do jiné země, než v ní 

má své trvalé bydliště, nepřekračuje jeden rok, hlavní účel cesty je jiný než 

vykonání výdělečné činnosti v navštívené zemi. 

 

• V domácím cestovním ruchu je osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi  

a která cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šest 

měsíců, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě. 

 

TURISTA 

• V mezinárodním cestovním ruchu je za turistu považována osoba, která cestuje 

do jiné země než v níž má své bydliště, na dobu zahrnující alespoň jedno 

přenocování, avšak ne delší jednoho roku, přičemž hlavní účel cesty je jiný než 

vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemí. 

 

• V domácím cestovním ruchu je to osoba trvale usídlená v zemi, která cestuje  

do jiného místa odlišného od jejího běžného životního prostředí, na dobu 

zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne dobu delší šesti měsíců. 

 

VÝLETNÍK 

• V mezinárodním cestovním ruchu je výletníkem osoba, která cestuje do jiné 

země než v níž má své trvalé bydliště a běžné životní prostředí na dobu kratší 

než 24 hodin, aniž by v navštívené zemi přenocovala. 

 

• V domácím cestovním ruchu je výletníkem osoba trvale usídlená v dané zemi, 

která cestuje do místa odlišného od místa jejího trvalého a běžného životního 

prostředí na dobu kratší 24 hodin, aniž by v navštíveném místě přenocovala.“ 5 

                                                      
5
 INDROVÁ, J. Cestovní ruch I vysoká škola ekonomická v Praze 1.vyd. Praha:Oeconomica. 2004. 114 

s. ISBN 80-245-0799-4 
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3.1.2 Marketing ve vztahu k cestovnímu ruchu  

 

Existují různé definice marketingu, které představují odlišné přístupy odborníků 

k jeho filosofii. Je definován mnoha způsoby, zdůrazňujícími odlišná stanoviska, což 

může být odrazem dosavadní nezralosti rozvíjejícího se oboru marketing.  

 

Philip Kotler (1994), americký vědec v tomto oboru, definuje marketing jako: 

Společenský a řídící proces, jehož pomocí jednotlivci a skupiny získávají to, co chtějí  

a potřebují, prostřednictvím vytváření a výměny výrobků a hodnot s druhými. 

 

Levitt (1986) vidí roli marketing jako: Poctivě a solidně pojatý marketing  

se snaží vytvořit hodnotné, uspokojivé zboží a služby, které zákazníci budou kupovat. 6 

 

Marketing služeb představuje rozvoj teorie a praxe marketingu cestovního 

ruchu. Obě sféry aplikace marketingu pracují se shodnými charakteristikami produktu  

a to především ve formě služby. Společným symbolem marketingového řízení  

je používání rozšířeného marketingového mixu. V kategorii služeb i cestovního ruchu 

najdeme na straně podnikatelských subjektů podniky, které patří převážně do kategorie 

malých a středních podniků. U těchto subjektů se objevují značné rezervy ve využívání 

marketingových nástrojů pro jejich efektivní řízení. [4] 

 

3.1.3 Marketing cestovního ruchu 

 

„Existuje mnoho definic marketingu cestovního ruchu. Například J. Krippendorf 

(1971) ve své práci Marketing cestovního ruchu definuje marketing cestovního ruchu 

jako systematickou a koordinovanou orientaci podnikatelské politiky cestovního ruchu, 

jakož i soukromé a státní politiky cestovního ruchu na místní, regionální, národní  

a mezinárodní úrovni na co nejlepší uspokojování potřeb určitých skupin zákazníků při 

dosažení přiměřeného zisku.“  7 

 

                                                      
6 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, 

Praha:Grada. 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 
7
 MORRISON, A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu 1. Vyd. Praha:Vcitoria Publishing. 

1995.523 s. ISBN 80-85605-90-2 
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„Autor Morisson vymezuje marketing cestovního ruchu jako plynulý proces 

plánování, zkoumání, naplňování, kontroly a vyhodnocování činností potřebných 

k zajištění jak zákazníkových potřeb a požadavků, tak i cílů organizace. K dosažení 

největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce a jeho účinnost se dále 

může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních organizací.“ 8 

 

3.1.4 Atraktivity cestovního ruchu  

 

Atraktivity se dělí na čtyři hlavní typy  

• „Přírodní prvky krajiny, například pláže, jeskyně, lesy a řeky 

• Člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako návštěvnické 

atraktivity, ale nyní alespoň zčásti slouží, například katedrály, hrady a zámky 

• Člověkem vytvořené artefakty, které byly vytvořeny speciálně jako návštěvnické 

atraktivity, například zábavní parky 

• Speciální události a festivaly, které nemají fyzický ani trvalý charakter,  

ale v konkrétní době přitahují návštěvníky k určitým lokalitám, například 

tradiční pašijové hry v Oberammergau nebo různé modernější akce vytvořené  

za účelem přilákání turistů do míst, která by jinak nenavštívili.“ 9 

• Do této skupiny atraktivit cestovního ruchu patří i konání kongresů, konferencí  

a náboženských akcí 

 

V případě prvních dvou uvedených atraktivit není obvyklým cílem marketingu 

přilákat co nejvíce lidí, ale spíš usměrňovat poptávku tak, aby atraktivita nebyla 

poškozována nadměrnou návštěvností. Zatím, co u třetí kategorie je hlavním cílem 

marketingu zvýšit počet návštěvníků a tím i výší tržeb. U poslední kategorie může být 

cílem jak regulace poptávky, aby nadměrný počet návštěvníků neohrozil událost, tak 

zvýšení návštěvnosti, které přinese prospěch ekonomice.  

 

Čím dále více se odlišuje pojem atraktivita a destinace. Atraktivita znamená 

přitažlivost, lákavost, poutavost, zajímavost. Zatím, co destinace znamená místo určení, 

                                                      
8
 MORRISON, A. M. Marketing pohostinství cestovního ruchu 1. vyd. Praha:Victoria Publishing. 1995. 

523 s. ISBN 80-85605-90-2 
9
 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, 

Praha:Grada. 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 
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cesty. Některé člověkem vytvořené atraktivity, například Disneyland Paris  

a Futuroscope ve Francii, i když jsou po technické stránce atraktivitami, mají zřejmě 

více společného s destinacemi než s většinou ostatních atraktivit. Z hlediska ploch, které 

zaujímají, počtů návštěvníků a skutečnosti, že mají svá vlastní ubytovací zařízení přímo 

v areálech, připomínají spíše destinace cestovního ruchu. Skutečnost, že mají obvykle 

jediného vlastníka a jediný hlavní produkt nebo téma, potvrzuje, že se nepodobají 

ostatním destinacím. [5] 

 

3.1.5 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

 

Základním předpokladem efektivního rozvoje cestovního ruchu je vedle dříve 

vyjmenovaných aktivit území také úroveň jeho vybavenosti základní a doprovodnou 

turistickou infrastrukturou a nabízenými službami. Tyto procesy lze popsat tak,  

že pokud má být návštěvník na území spokojen, musí mít možnost se vhodně ubytovat, 

stravovat a prožít zážitky. [5] 

 

„Základním úkolem turistické infrastruktury je utváření věcných předpokladů  

na zabezpečení účasti obyvatelstva na cestovním ruchu, na zabezpečení tvorby  

a realizace služeb. Ubytovací a stravovací zařízení tvoří podstatnou část této  

materiálně – technické základny zabezpečující realizaci cestovního ruchu.  

 

Doprovodná zařízení turistické infrastruktury a služby, jsou ty, které svým 

charakterem a působením představují doplněk základní turistické infrastruktury  

a služeb. Jsou nezbytná pro konkrétní naplnění turistických cílů návštěvníků a vyznačují 

se druhovou pestrostí.  

 

Doprava představuje v současném světě velmi významný fenomén. 

Zjednodušeně se dá říci, že je oporou prostorových a funkčních vztahů dosahujících 

dnes již globálních rozměrů. To platí jak obecně, tak I ve specifickém případě 

cestovního ruchu – bez rychlé, bezpečné a kvalitní dopravy by nemohly tak obrovské 

počty osob cestovat na velké – často i mezikontinentální vzdálenosti. 
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Významnou oblastí služeb cestovního ruchu je poskytování turistických 

informací.  Vedle vlastní informační hodnoty plní i marketingovou funkci.“ 10 

 

Základní turistická infrastruktura a služby 

 

• Ubytovací zařízení 

• Stravovací zařízení 

• Informační zařízení 

• Zařízení zprostředkující pobyt rekreační nebo služby (cestovních kanceláří, 

cestovních agentur)  

 

Ubytovací zařízení a služby 

 

Ubytovací služby spočívají v poskytování přechodného ubytování účastníkům 

mimo místo jejich trvalé bydliště, na dobu delší je než 24 hodin, včetně uspokojení 

dalších potřeb za určitý poplatek.  Ubytovací zařízení je objekt nebo jeho část,  

ve kterém je zákazníkům poskytováno přechodné ubytování s možností čerpání 

rozšířených služeb a to za poplatek.  

 

Jejich součástí jsou také služby, které s pobytem hosta v ubytovacím zařízení 

souvisejí. Jde o poskytování informací, úschovu zavazadel a jejich přepravu 

v ubytovacím zařízení, hotelovém trezoru, rezervování míst v odbytových střediscích, 

zprostředkování telefonických hovorů, podávání telegramů, prodej vybraných druhů 

zboží, časopisů, literatur, upomínkových předmětů, květin, praní a žehlení prádla, 

čistění a žehlení oděvů, sekretářské a další služby. [10] 

 

„Tyto služby nejsou poskytovány ve všech ubytovacích zařízení v plném 

rozsahu, ale jsou poskytovány podle toho, do jaké kategorie a třídy se hotel řadí. 

 

Třída vyjadřuje úroveň poskytujících služeb projevující se jak ve vybavení,  

tak i ve vlastní kvalitě a rozsahu poskytujících služeb. Podle současné platné klasifikace 

v ČR se ubytovací zařízení značí následovně: 

                                                      
10

 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, 
Praha:Grada. 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 



13 

* TOURIST 

** ECONOMY 

*** STANDARD 

**** FIRST CLASS 

***** LUXURY „ 11 

 

„Rozdělení ubytovacích zařízení dle Janásové: 

 

1. podle způsobu výstavby: 

• Pevná (hotely, motely) 

• Částečně pevná (montované chaty) 

• Přenosná (stany) 

• Pohyblivá (lůžkové vozy, rotely) 

 

2. podle kategorií 

• Tradiční ubytování (hromadné) – hotely, penziony, motely 

• Doplňkové ubytování (ostatní hromadné) – chatové osady, bungalovy, turistické 

ubytovny, ubytovací hostince 

• Ostatní ubytovací zařízení – studentské koleje, domov mládeže, ubytování 

v soukromí, pronájem místnosti 

 

3. podle umístění: 

a) venkovské podniky 

• slouží k letní a zimní rekreaci 

• mají specifické problémy se stavbou, polohou, zásobováním 

b) městské podniky 

• slouží ke krátkodobým pobytům (kongresy, obchodní cesty, festivaly) 

• mají specifické problémy s parkováním, s personálem, hlukem 

 

 

 

                                                      
11

 INDROVÁ, J. Cestovní ruch I vysoká škola ekonomická v Praze 1.vyd. Praha:Oeconomica. 2004. 114 
s. ISBN 80-245-0799-4 
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c) průchozí podniky – motely 

• slouží ke krátkodobým pobytům 

• jsou budovány u silnic, dálnic pro odpočinek motoristů 

d) lázně a lázeňské domy 

• slouží k dlouhodobým pobytům s lázeňskou péčí 

• mají specifické problémy se získáváním lázeňských hostů, s péčí o hosty 

• s nároky na personál, s přípravou zábavných a poučných programů pro 

hosty 

 

Podle velikosti: 

• rozdělení závisí na lůžkové kapacitě podniku 

• minimální počet lůžek pro hosty je 10 lůžek 

a) malý podnik – do 70 lůžek 

b) střední podnik – do 150 lůžek 

c) velký podnik – do 900 lůžek 

d) mamutí podnik – nad 900 lůžek 

 

Podle provozní doby  

• rozdělení závisí na sezóně, jedná se o podniky: 

a) s celoročním provozem – otevřené po celý rok (ve městech, lázeňské 

domy, zotavovny) 

b) se sezónním provozem – otevřené jen během zimní nebo letní sezóny 

(kempy) 

c) s dvousezónním provozem – např. horská zařízení, venkovské podniky „ 
12 

                                                      
12

 JANÁSOVÁ, M. Ing., strojopis 20 s., přednášky 2010 
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Kategorizace ubytovacích zařízení podle Indrové 

• „kategorie vymezuje druh ubytovacího zařízení podle typu a zaměření služeb 

 

Hotel 

• je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména jde o služby 

stravovací). Hotely se člení do pěti tříd, hotel garni má vybavení jen pro 

omezený rozsah stravovacích služeb (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd. 

 

Motel 

• je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které poskytuje přechodné 

ubytování a služby s tím spojené pro motoristy a člení se do čtyř tříd. 

Návštěvníkům je umožněno parkování v blízkosti motelu.  

 

Penzion 

• ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských 

a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem. 

Člení se do čtyř tříd. 

 

Botel 

• představuje ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. 

 

Kemp 

• ubytovací zařízení pro přechodné ubytování buď ve vlastním zařízení hostů 

(stan, obytný přívěs) popřípadě i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, 

sruby, bungalovy), nebo v jejich samostatně pronajímaných částech. Kempy 

jsou zařazovány od jedné do čtyř hvězdiček. 

 

Chatová osada 

• je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně v ubytovacích 

objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy). Chatové osady jsou 

zařazovány od jedné do tří hvězdiček. 
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Turistická ubytovna 

• je jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů s větším počtem 

lůžek v ubytovacích místnostech. Zařazuje se od jedné do dvou hvězdiček. 

Vedle hromadných ubytovacích zařízení existuje v současné době i ubytování 

v soukromí. Jde o přechodné ubytování turistů v samostatných místnostech 

k tomu určených v rodinných domcích, chatách, srubech, chalupách apod.“ 13 

 

Stravovací zařízení a služby  

 

„Stravování je mohutné odvětví podnikání v celé Evropě a je rozhodujícím 

prvkem produktu mnoha evropských destinací cestovního ruchu. Hlavní činností  

je příprava jídel, která se konzumují buď v zařízeních provozovatele stravovacích 

služeb, nebo doma u zákazníků.“ 14 

 

„Podle jiného autora zabezpečují uspokojování základní potřeb výživy účastníků 

cestovního ruchu. Jde o služby základního stravování, doplňkového stravování  

a občerstvení, jakož i o společensko – zábavní služby, spojené s hudební produkcí, 

kulturním programem, případně další služby.“ 15 

 

Formy stravování můžou být: 

• individuální stravování - účastník cestovního ruchu si může tyto služby 

zajišťovat sám, což znamená přípravu pokrmů a nápojů realizují samotní 

účastníci cestovního ruchu ve zvoleném čase a prostoru, s vynaložením sil  

a prostředků, které odpovídají jejich okamžitým možnostem a potřebám. 

• společné stravování – jedná se o hromadnou přípravu pokrmů a nápojů pro velké 

skupiny osob, kdy výroba, odbyt i konečná spotřeba jsou ve většině případů 

místně i časově úzce spojeny. Vyráběný sortiment je variabilní a může  

                                                      
13 INDROVÁ, J. Cestovní ruch I vysoká škola ekonomická v Praze 1.vyd. Praha:Oeconomica. 2004.  

114 s. ISBN 80-245-0799-4 

14 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, 

Praha:Grada. 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 
15 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu 1. vyd. Praha:Idea servis. 1999. 244 s. ISBN 80-
85970-27-9 
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se obměňovat v různých časových intervalech v závislosti na složení klientely, 

sezóně, módních trendech, možnostech podnikatele a dalších faktorech. [6] 

 

„Společné stravování je realizováno jako veřejné – restaurační stravování nebo jako 

účelové – uzavřené stravování.  Veřejné stravování slouží i účastníkům cestovního 

ruchu a při jeho využití je hlavní výhodou velká úspora času. Charakteristické je,  

že v restauračním stravování             

• klientela není předem známa ani co do rozsahu, ani do struktury 

• zákazník hradí plnou cenu produktu tak, jak je stanovena podnikatelem 

• nabídka vyráběného sortimentu je poměrně široká. 

 

V případě účelového stravování se jedná o stravování specificky vymezených 

skupin osob např. školní, závodní, nemocniční, ústavní stravování, tedy svým způsobem 

uzavřenou formu společného stravování, která nemá vztah k cestovnímu ruchu.   

 

Restaurační zařízení zajišťuje uspokojení potřeb zákazníků prostřednictvím tří funkcí:  

1. Funkce stravovací – základní spočívá v zajištění výživy podáváním hlavních 

jídel během dne, 

2. funkce doplňková představuje možnost občerstvení mezi hlavními jídly  

a nabídku nápojů, 

3. funkce společensko-zábavní vytváří podmínky pro uspokojení potřeby 

společenské komunikace, setkávání, zábavy, her, rozptýlení v zařízeních 

restauračního stravování.“ 16 

 

Základní rozdělení hostinských zařízení: 

 

Jednotky, které slouží především k podávání hlavních jídel během dne nebo 

poskytují nabídku, která může hlavní jídla nahradit, řadíme do kategorie „restaurace“. 

Provozovny, které nabízejí zákazníkům uspokojení především společensko – zábavních 

potřeb náleží do kategorie „bary“. [6] 

 

                                                      
16

 INDROVÁ, J. Cestovní ruch I vysoká škola ekonomická v Praze 1.vyd. Praha:Oeconomica. 2004. 114 
s. ISBN 80-245-0799-4 
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• „Restaurace – dominantou pokrmů s možností zakoupení nápojů možnost 

různých forem společenské zábavy. Patří sem restaurace, pohostinství, 

motoresty, samoobslužné restaurace (jídelny), bufety, rychlé občerstvení, bistro 

(fast food), kiosek, železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu 

cestujících. 

 

• Bary - dominantní je prodej nápojů s možností různých forem společenské 

zábavy, je možný prodej výrobků studené kuchyně, cukrářských výrobků, podle 

místních zvyklostí teplých pokrmů zejména minutkového charakteru. Patří sem 

bary, pizzerie, noční kluby, noční bary, varieté, dancing, pivnice, hostince, 

výčepy piva, vinárny, kavárny, čajovny, expressa.“ 17 

 

„Účastníci cestovního ruchu během svého pobytu zpravidla nejčastěji využívají 

stálou síť provozoven veřejného stravování v daném místě, která je určena i pro potřeby 

místních obyvatel. Zvláštní nabídku stravování připravují pro turisty především hotely 

v rámci svých komplexních služeb. Zde může turista stravovacích služeb v různém 

rozsahu: 

• ubytování se snídaní 

• polopenze (snídaně a jedno hlavní jídlo – většinou večeře) 

• plná penze (snídaně, oběd, večeře) 

• all inklusive (celodenní stravování i nápoje jsou zahrnuty v ceně pobytu).“ 18 

 

3.1.6 Infrastruktura a služby pro sport, volný čas a rekreaci 

 

Do této oblasti spadají zařízení dávající návštěvníkům cestovního ruchu možnost 

využít sport a relaxaci jako jednu z důležitých složek regenerace svých fyzických  

i psychických sil, tedy ve smyslu hlavních sociálních funkcí využití volného času. 

V moderním cestovním ruchu roste poptávka po službách, které vycházejí z této 

filozofie a přitom maximálně rozšiřují dosavadní spektrum sportovních zařízení. 

Většinou se totiž přesouvají z krytých hal a budov do přírody, kde se hledají stále nové 

a nové formy a prožitky.  

                                                      
17

 JANÁSOVÁ M. Ing., strojopis 20 s., přednášky 2010 
18

 INDROVÁ, J. Cestovní ruch I vysoká škola ekonomická v Praze 1.vyd. Praha:Oeconomica. 2004.  
114 s. ISBN 80-245-0799-4 



19 

Obecně lze zařízení pro sport, volný čas a rekreaci rozdělit do dvou základních skupin: 

• Zařízení pro indoorové aktivity (uvnitř krytých hal, v přírodě) 

• Zařízení pro outdoorové aktivity (vně krytých hal, v přírodě) 

 

Mezi typická indoorové aktivity patří fitness centra, v dnešní době již skoro běžná 

součást ubytovacích zařízení, ať už v rámci městského, nebo venkovského cestovního 

ruchu. Součástí vybavení hotelových zařízení jsou v mnoha případech také bazény, 

masážní centra nebo sauny, popř. umělé lezecké stěny. Taková sportovně – relaxační 

zařízení mohou rozhodovat o zařazení hotelu do vyšší třídy. Součástí široké nabídky 

zařízení pro indoorové sporty jsou dále haly na stolní tenis, badminton, squash, spinning 

ad. Výše uvedená zařízení jsou součástí hotelových zařízení a tím bezprostředně  

ve spojitosti s cestovním ruchem a rekreací, nebo jako součást volnočasových aktivit 

nejen pro turisty, ale i rezidenty. 

 

Rozsah zařízení pro outdoorové aktivity je daleko širší a představuje v současné 

době rychle se rozvíjející segment zařízení a služeb pro sport, volný čas a rekreací. 

Kromě „klasických“ koupališť, které mají pro cestovní ruch ČR svou tradici i význam, 

sem řadíme zařízení, která jsou součástí nabídky služeb turistických destinací vesměs 

v horských oblastech – půjčovny horských kol, lodí, lanová centra, bobové dráhy ad.  

 

Součástí zařízení a služeb pro outdoorové aktivity a rekreaci jsou bezesporu také 

golfová hřiště. Je to proto, že CzechTourism zařadil golf jako jedno z hlavních témat 

své vnější marketingové komunikace a že obecně roste poptávka po tomto typu 

rekreační aktivity. V současné době funguje v ČR více než 70 golfových hřišť. [5] 

 

3.1.7 Provozovny, jejich umístění a označení 

 

„Provozovnou se rozumí prostor, ve kterém je uskutečňována podnikatelská 

činnost. Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více 

provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost 

živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo 

k objektům nebo místnostem provozovny. 
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Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování 

živnosti podle stanovených předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu 

byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Každá provozovna určená 

pro prodej zboží nebo poskytování služeb (např. stravovacích nebo ubytovacích) musí 

být trvale a zvenčí viditelně označena: 

• Obchodním jménem podnikatele, 

• Identifikačním číslem, 

• Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (odpovědný 

vedoucí), 

• Prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li  

se o stánek nebo obdobné zařízení 

• Kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.“ 19 

 

                                                      
19

 BERÁNEK, J. Provozujeme pohostinství a ubytování 1. vyd. Praha:Grada 2004. 180 s. ISBN 80-

86724-02-6 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

4.1 Analýza údajů 

 

4.1.1 Základní charakteristika města 

 

Město Prostějov patří do kraje Olomouckého, leží na západním okraji úrodné 

roviny Hané, v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské 

vrchoviny. Rozloha okresu Prostějov činí 770 km2. V celém regionu je registrováno 

více než 110 000 obyvatel, z toho necelých 50 000 obyvatel připadá městu Prostějov. 

V současné době město tvoří jádrová městská část Prostějov a 6 místních částí – 

Krasice, Ćechovice, Domamyslice, Vrahovice, Čechůvky a Žešov. Město se rozkládá  

ve výši 225 m. n. m., v jeho blízkosti protékají vodní toky Hloučela a Romže.  

 

Obr. 4. 1. 1. Poloha Prostějova v regionu  

 

 

Pramen: http://www.evastclean.com/mapa.gif 
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4.1.2 Historie města 

 

První historická zmínka roku 1141 vstupuje do dějin jako nevelká osada 

Prostějovice. Do poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. 

Přelomovým obdobím je pro Prostějov rok 1390, kdy se stal díky pánům z Kravaře 

městem, udělením práva pořádání výročního trhu. Slibný rozvoj zbrzdilo husitské 

revoluční hnutí, které přineslo městu úplné počeštění. V této době se stal nedostatečně 

opevněný Prostějov snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl 

vypálen. V roce 1490 přešel Prostějov na více než 100 let do majetku Pernštejnů, což 

přineslo další hospodářskou výsadu a značnou prosperitu, doprovázenou velkorysou 

výstavbou. Roku 1495 zahájilo město stavbu hradeb Prostějovské muzeum. V 15. a 16. 

století se ve městě rozvíjí sladovnictví a pivovarnictví. Nejhonosnější stavbou 

renesančního období byl zámek dokončený ve 30. letech 16. století. Na konci 16. století 

se stal Prostějov majetkem Lichtenštejnů, což znamenalo úpadek města. Roku 1527 

byla vytištěna prostějovskou tiskárnou Kašpara Aorga první česká kniha na Moravě a za 

dvacet let poté Johan Gunther vytiskl první český slabikář. Prostějov se tak stal 

kolébkou české vzdělanosti. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 

1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola a kostel. Stavební restaurování 

dalo městu barokní ráz. Hospodářský vzestup začíná v druhé polovině 19. století. 

Významnou zásluhu na novém rozmachu měli místní židé. V roce 1858 zde byla 

otevřena první konfekční továrna bratří Mandlů, jako jedna z první českých zemí. 

Rozvinutím textilního a oděvního průmyslu přilákali do Prostějova nové obyvatelé. 

Stavební rozmach na přelomu 19. a 20. století značně změnil tvář města ve stylu 

historismu a secese. Od roku 1914 dominuje náměstí T, G. Masaryka nová radnice 

s věží vysokou 66 metrů a orlojem. Prostějov je rodištěm mistra české gotiky Matěje 

Rejska, filosofa Edmunda Husserla, malíře Aloise Fišárka, vynálezce akademika Otto 

Wichterle, básníka Jiřího Wolkera a další osobnosti.   

 

4.1.3 Současnost města 

 

V současné době je Prostějov regionálním, správním a průmyslovým střediskem, 

nejznámějším především oděvní výrobou a sportem. Nachází se zde také palírna  

U Zeleného stromu, jejíž historie sahá až do 16. století a dodnes se zde vyrábí tradiční 

lihoviny pálené ze žita.   
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Město Prostějov nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům především památkové 

objekty a také bohaté kulturní a společenské vyžití. Každoroční tradicí je národní 

recitační přehlídka Wolkerův Prostějov, která se koná vždy v červnu. Mezi další 

kulturní a společenské akce patří Prostějovské hanácké slavnosti, konané v září nebo 

Prostějovské kulturní léto.  

 

Okres Prostějov dle průzkumu agentury CzechTourism v roce 2009 navštěvuje 

více turistů v letní sezóně než v zimní. Z hlediska národnosti převažují Češi. Samotné 

město nepatří k příliš vyhledávaným turistickým destinacím, čehož je důkazem malé 

množství a návštěvnost památek. Prostějov je tedy spíše centrem využití volného času 

pro místní návštěvníky okolních destinací, a proto je zde cestovní ruch stále více 

zaměřen na pořádání akcí, které město nabízí jak obyvatelům, tak návštěvníkům.  

 

Velkým potencionálem disponuje nedaleká Plumlovská přehrada, která se může 

stát vyhledávaným rekreačním střediskem celého prostějovského okresu. V loňském 

roce v říjnu se začala přehrada postupně vypouštět kvůli rekonstrukci, což přilákalo 

velké množství výletníků. Zda se návštěvníci vykoupou už příští rok, zatím nikdo neví. 

 

Zajímavostí města Prostějov a jeho okolí je cykloturistika. Prostějovem prochází 

mnoho cyklostezek, avšak mezi největší patří mezinárodní cyklotrasa „Jantarová 

stezka“ která má střední náročnost, protíná středomoravskou regionální cykloturistickou 

síť a spojuje Vídeň, Brno, Ostravu a Krakov. Další významnou cyklotrasou v Prostějově 

je „Severozápadní cyklistický okruh“, označený nízkou náročností. 

 

4.1.4 Infrastruktura cestovního ruchu 

 

Město Prostějov je kulturní a poznávací zónou cestovního ruchu. V rámci svých 

kapacit rozvíjí ubytovací a stravovací zařízení a také společensko zábavní služby, jako 

jsou krytá sportoviště, bazény.  V centru města se nachází Informační středisko, které 

poskytuje širokou škálu informací o Prostějovu, jeho institucích, kultuře, památkách  

a sportu, přehled ubytovacích a stravovacích možností ve městě, k dispozici je zde také 

bezplatná informační linka. Nyní se budu věnovat převážně ubytovacím a stravovacím 

zařízením Prostějova, na které se zaměřuje má práce. [12] 
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4.2 Ubytovací zařízení Prostějova 

 

V Prostějově se nachází téměř velký počet ubytovacích zařízení, ať už to jsou 

hotely nebo penziony. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější jak pro obyvatele města, 

tak pro turisty patří hotel Tenis Club***, hotel Avion*** a Grandhotel Rolný ***. 

V mé práci popíšu jak hotely, tak i penziony, ale především se zaměřím na hotel Tenis 

Club***, který jsem navštívila a dozvěděla jsem se zde spoustu informací.  

 

HOTELY 

• Hotel Tenis Club ***  se nachází v severní, klidné části města, asi 10 minut  

od centra a zhruba 5 minut od dálnice Brno – Ostrava. Hotel disponuje  

120 lůžky ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech, které jsou standardně 

vybaveny minibarem, barevným televizorem se satelitním příjmem, telefonem, 

internetovým připojením a komplexním sociálním zařízením. 

Cena: 1.500,-/lůžko, 2.200,-/2 lůžka, 3.000,-/apartmán [13] 

 

• Grandhotel Rolný *** secesní hotel se nachází v blízkosti centra města. Tento 

hotel poskytuje 64 lůžek. Hotel s téměř stoletou tradicí nabízí rodinnou 

atmosféru s profesionálními službami a pečlivě inovovanou kuchyní, díky nimž 

se tu budete cítit dobře. 

Cena: od 1.450,-/lůžko, od 2.200,-/2 lůžka, 3.150,-/apartmán [14] 

 

• Hotel Avion *** tento hotel se nachází přímo v centru města. Hotel disponuje 

63 lůžky. Součástí hotelu je restaurace – pizzerie, dále sportbar, elektronická 

ruleta, zahradní restaurace. 

Cena: 600,- až 1.950,-/noc [15] 

 

• Hotel Gól nabízí především levné a pohodlné ubytování v centru Moravy. 

Pokoje můžete využít jak při služebních cestách, tak i při dlouhodobých 

rekreačních pobytech. 

Cena: 500,-/lůžko, od 450,-/2 lůžka [16] 
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• Hotel Romže nabízí celoroční příjemné ubytování s restaurací a letní zahrádkou. 

Celková kapacita je 24 lůžek. Salónek pro 12 osob, letní zahrádka.  

Cena: 230,-/lůžko [17] 

 

PENSIONY 

• Pension H Club ubytování je pro Vás připraveno v nových, komfortně 

vybavených pokojích a apartmánech. Pokoje jsou vybaveny klimatizací  

a koupelnou. K příjemnému usínání přispějí postele splňující normy pro 

alergiky. Všechny matrace mají atesty.  

Cena: 1.240,-/2 lůžka [18] 

 

• Pension u Paroháče nachází se jen pár minut od centra. Veškeré zařízení 

penzionu je nové. Nachází se zde komfort jednolůžkových, dvoulůžkových až 

šestilůžkových pokojů. Penzion je otevřen nonstop. 

Cena: 1.000,-/2 osoby [19] 

 

• Pension Alberta*** se nachází v západní části města. Nabízí ubytování 

v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a apartmá. Možnost rodinných 

oslav (svatby, narozeniny, pohřební hostiny). V restauraci na pokojích  

je možnost bezdrátového připojení internetu. Součástí penzionu je také 

restaurace, kde je možnost celodenního stravování. 

Cena: 700,- až 1.000,-/lůžko [20] 

 

• Pension U Chmelů nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s kompletním 

příslušenstvím (sprcha, WC, možnost televize, satelitu) na pokojích s možností 

přistýlky. 

Cena: od 650,-/lůžko, 990,-/2 lůžka [21] 

 

• Pension Luto je ubytování v dvoulůžkových se samostatným vchodem  

a sociálním zařízením. Na každém pokoji je barevný televizní přijímač. Možnost 

celodenního stravování. 

Cena: 480,-/lůžko [22] 
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• Pension u Antoníčka nachází se na náměstí v blízkosti centra. Penzion  

má kapacitu 22 lůžek na 9 pokojích se sociálním zařízením. Většina pokojů  

je vybavena klimatizací a televizory. Hosté mohou bezplatně využít přístup 

k internetu wifi.  

Cena: 450,-/lůžko, 700,-/2 lůžka, 990,-/apartmán [23] 

 

• Pension U Koníčka nabízí příjemné ubytování v pěkném prostředí ve 13 

pokojích. Celková kapacita penzionu je 22 lůžek. Veškeré pokoje jsou vybaveny 

klimatizací, televizí, satelitem, WiFi a sociálním zařízením, které je vybaveno 

WC, sprchovými kouty a vysoušeči vlasů. Penzion má vlastní uzavřené 

parkoviště.  

Cena: 890,-/lůžko, 1.260,-/2 lůžka [24] 

 

• Europenzion *** nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových  

a třílůžkových pokojích v příjemném a atraktivním prostředí, dále možnost 

celodenního stravování. Všechny pokoje mají vlastní kompletní sociální 

vybavení, televizi i se satelitním příjmem. K dispozici je i vybavený apartmán. 

Celková kapacita je 16 lůžek. 

Cena: 650,- až 900,-/lůžko [25] 

 

• Penzion u Lázní tento penzion se nachází přímo v centru města. Nabízí 

ubytování ve stylových pokojích standardně vybavených televizí, satelitem, 

telefonem a vlastním sociálním zařízením. Na výběr je koupelna se sprchovým 

koutem nebo rohovou vanou. Součástí penzionu je denní bar s kavárnou, 

prostorná venkovní terasa, letní zahrádka a hlídané parkoviště. 

Cena: 750,- až 850,-/noc [26] 

 

• Penzion Kubíček je umístěn v klidné části města asi 350 m od centra. Součástí 

penzionu restaurantu Kubíček je odstavná plocha pro automobily, která se  

na noc zamyká. Penzion je v provozu celoročně. 

Cena: 790,- až 1. 380,-/noc [27] 
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• Penzion Kaňák je umístěn v rodinném domku, 1 km od centra. Ubytování  

je bez stravy. Kapacita penzionu je 10 lůžek rozdělených do 3 pokojů. Pokoje 

jsou vybaveny elektrickým vařičem, ledničkou, sprchou a WC. 

Cena: 300,-/lůžko [28] 

 

TURISTICKÁ UBYTOVNA 

• Pozemstav nabízí ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových, čtyřlůžkových  

a šestilůžkových pokojích. Sprchy, sociální zařízení a kuchyň jsou společné  

na chodbě. Celková kapacita ubytovny je 40 míst. 

Cena: 160,-/lůžko [29] 

 

Z tohoto seznamu ubytovacích zařízení vyplývá, že cenově nejdražší hotel  

je Grandhotel Rolný*** a hotel Tennis Club***. Naopak nejlevnější hotel je Romže. 

Cenově  nejdražší penzion je pension H Club, na druhé místo se potom řadí pension  

U Paroháče. K nejlevnějším pensionům patří pension Kaňák a hned za ním se řadí 

pension Luto. Z výše uvedených ubytovacích zařízení jsem si vybrala nejznámější hotel 

Tennis Club***, kterému jsem se více věnovala. Tento hotel jsem navštívila  

a na základě zjištěných údajů jsem ubytovací zařízení více popsala.  

 

4.3 Stravovací zařízení Prostějova 

 

V Prostějově se nachází velké množství restaurací. Mezi velmi oblíbené  

a nejnavštěvovanější jak pro obyvatele města, tak i pro návštěvníky je restaurace  

Na Kovárně, U Chmelů a U krále Ječmínka. Restaurace by měly návštěvníky oslovit 

příjemné a klidné prostředí, ochotný personál, výběr lahodných pokrmů a nápojů. 

V letním období přitahuje zákazníky především zahrádka s možností opékání různých 

specialit. 

 

RESTAURACE 

• Restaurace Na Kovárně nabízí zákazníkům příjemné posezení u krbu, denní 

menu a minutkovou kuchyni, možnost hromadných akcí a letní zahrádku.  

Cena menu: 65,- Kč [31] 
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• Restaurace U Chmelů láká své zákazníky především českou kuchyní a vaří 

různé speciality a minutková jídla. Kapacita restaurace je 30 míst. Součástí 

restaurace je i salonek s 15 místy. Tyto prostory se využívají i k pořádání 

svatebních hostin, rodinných oslav, firemních večírků a školení. [32] 

 

• Restaurace U krále Ječmínka kromě chutných specialit zde vaří v domácím 

pivovaru hned několik druhů (5 druhů) originálního kvasnicového piva.  

Na objednávku Vám připraví na rožni jakýkoliv pokrm. [33]  

 

• Restaurace Národní dům získala secesní podobu, jejímž architektem byl  

Jan Kotěra. Láká zákazníky i zahradní restaurace, která má kapacitu 80 až 120 

míst, krytá terasa s kapacitou 40 míst a taneční parket. [34] 

 

• Restaurace Grand hotel Rolný nabízí kulinářské speciality. Je zde možnost 

pořádání akcí, jako jsou svatby, oslavy narozenin, pohřební hostiny, firemní 

večírky a další. Pro milovníky dobrého vína nabízí Grand hotel moravské  

i zahraniční víno z hotelové vinotéky. [35] 

 

• V restauraci Atrium si lze vybrat, zda se posadíte do kuřáckého salónku nebo 

nekuřáckého. Celková kapacita počtu míst na sezení je 80. Možnost 

bezdrátového internetu, dále možnost živé hudby a tanečního parketu. Druh 

kuchyně je grill bar a steak house. [36] 

 
• Restaurace H club je svým interiérem laděna do dřeva a je k dispozici pro ty 

hosty, kteří chtějí uspokojit své chuťové buňky v příjemném prostředí. Kapacita 

restaurace je 60 míst. Hosté si mohou vybrat posezení v příjemných boxech  

u krbu, přímo u baru nebo na balkonku. [37] 

 

• Restaurace U Koníčka si Vás dovoluje pozvat a nabídnout vám příjemné 

posezení ve stylové restauraci, denní menu a minutkovou kuchyni a také nabízí 

možnost hromadných akcí. Nabízí českou a mezinárodní kuchyni. [38] 
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• Restaurace Šárka se nachází v blízkosti centra. Vybrat si zde můžete jak 

z denních  hotových jídel, tak z minutkové kuchyně. Kapacita restaurace je 80 

míst. Salonek má 40 míst a na zahrádce je 100 míst k sezení. [39] 

 

PIZZERIE 
• Pizzerie Jadran Club nabízí hostům velmi příjemné posezení ve stylově řízené 

restauraci v chorvatském stylu. Prostředí restaurace je originálně řešeno  

po vzoru útulných chorvatských restaurací. Možnost lení předzahrádky. [40] 

 

• Pizzerie Angelo připravuje italské pizzy, těstoviny a různé druhy salátů. 

Možnost rozvozu až do domu. [41] 

 

• Restaurace Pizzerie Fontána se nachází v centru Prostějova. Nabízí jak polední 

menu, tak široký sortiment české a italské kuchyně a 40 druhů maxi pizz. [42] 

 

• Pizzerie U Chmelu speciální nabídku služeb tvoří vlastní výroba pizzy, 

zapékaných těstovin, salátů a dalších jídel s rozvozem do domu. [43] 

 

• Pizzerie Forty´s se specializuje na přípravu pizzy, nabízí přílohy i nápoje. 

Realizuje rozvážkovou službu. [44] 

 
PIVNICE 

• U krále Ječmínka nabízí kromě chutných specialit několik druhů domácího 

originálního kvasnicového piva. [45] 

 

• Pivnice Hradební zve Vás na výbornou domácí kuchyni. K tomu si můžete dát 

lahodný kvasnicový 10° Valášek z domácího minipivovaru nebo skvělý  

11° Šerák a 12° Premium z Holby Hanušovice. [46] 

 
KAVÁRNY/CUKRÁRNY 
 

• Kavárna U Kocourka nabízí útulné prostředí, boxové posezení, vhodné pro 

posezení s přáteli, studené snídaně. [47] 

• Cukrárna Florida nabízí velký výběr zmrzlinových pohárů a zákusků. Nachází 

se přímo v centru města. [48] 
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• Cukrárna Aida svým překrásným interiérem a vynikající zmrzlinou se řadí  

na přední místo mezi cukrárnami na střední Moravě. Hlavním sortimentem jsou 

zmrzliny, zmrzlinové poháry, zákusky a dorty. [49] 

 

Z výše uvedených stravovacích zařízení jsem si vybrala jednu z nejznámějších  

a velmi oblíbenou restauraci U Ječmínka, kterou jsem navštívila. Na základě mých 

poznatků popsala podrobněji a sestavila SWOT analýzu.  

 

4.3.1 Jak by měla restaurace vypadat 

 

Vlastnosti restaurace 

 

Dobrá restaurace by měla už z dálky upoutat návštěvníka svým lákavým 

vzhledem. U vchodu by měl viset viditelně jídelní lístek, aby se host mohl rozhodnout, 

zda má vůbec vstoupit do restaurace či nikoli. Před vchodem by mělo být čisto, 

restaurace by měla být viditelně označena. Při vstupu do restaurace by měl být příjemný 

interiér, čisté ubrusy, ochotný personál, který si příchozího hosta všímá, pozdraví ho. 

V restauraci by mělo vše ladit. Pokud se jedná o restauraci dražší, měla by ceně 

odpovídat nejen kvalita jídla, ale také servis a úroveň interiéru. 

 

Od loňského roku 2009 by měl mít zákazník na výběr, zda se posadit  

do kuřáckého koutku nebo nekuřáckého. Restaurace, hospody i bary by měly být  

od tohoto data jasně označeny samolepkou s přeškrtnutou cigaretou v červeném kruhu 

nebo cigaretou ve výstražném trojúhelníku. V případě kuřáckého a nekuřáckého oddílu 

by měly být obě části oddělené zdí.  

 

Turisté a informační centrum 

  

 Turisté chystající se na dovolenou nebo na služební cestu anebo za jiným účelem 

do určité destinace, musí si v první řadě vyhledat ubytování. Ubytování si může 

vyhledat na internetu, v médiích, přes doporučení známých, pomocí reklamy anebo  

si může shánět ubytování až na místě samotném přes informační centrum, které sídlí 

většinou na náměstí.  
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 V roce 2009 navštívilo město Prostějov celkově 98 372 turistů za celý rok. 

Z toho 280 lidí se obrátilo na informační centrum, které ubytovací zařízení dle jejich 

požadavků by jim doporučili. Dle sdělení informačního centra, většina dotazovaných 

jak na stravovací, tak na ubytovací zařízení byli spíše obyvatelé města a okolí než 

turisté. 

 

 Nejvíce návštěvníků za celý rok připadá na letní období a to na měsíc červen, 

kdy se konají různé akce, koncerty a slavnosti. Nejvíce návštěvníků zavítá do města  

v měsíci červnu a to na to celostátní festival poezie Wolkerův Prostějov. Jedná  

se o recitátorskou soutěž.  
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5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

 

 Průzkum jsem provedla u hotelu Tennis Club***, z důvodu ochoty a bližší 

spolupráce s vedením hotelu. Po návštěvě tohoto hotelu jsem sestavila dotazník. Sběr 

informací byl proveden v měsíci březnu a dubnu roku 2010. Na recepci hotelu jsem 

předala celkem 50 dotazníků, které byly následně rozdány do jednotlivých pokojů 

hostům k jejich vyplnění.  

 

 Na základě vyplněných dotazníků jsem zpracovala a vyhodnotila tyto výsledky.  

 

Graf 1: Věková kategorie mužů a žen 

 

 

 

Podle výsledku dotazovaných z grafu vyplývá, že nejvíce žen navštěvuje tento hotel 

ve věkové kategorii 26 – 35 let. Tyto ženy využívají hotelu z důvodu bohatého výběru 

doplňkových a také relaxačních služeb. Naopak muži navštěvují hotel nejvíce  

ve věkové kategorii 26 – 35 let a 36 – 45 let. Tato skupina dotazovaných mužů využívá 

především tenisové kurty,  posilovnu a squash. 
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Graf 2: Návštěvnost krajů hotelu  

 

 

 

 Graf znázorňuje kraje ČR, z kterých vyplývá návštěvnost jednotlivých krajů 

z počtu dotazovaných osob. Nejvyšší návštěvnost turistů je z kraje  Olomouckého  

a Jihomoravského. Naopak z kraje Ústeckého, Pardubického, Libereckého  

a Karlovarského nenavštívil v měsíci březnu a dubnu tento hotel žádný turista.  

 

Graf 3: Stravování v hotelu 
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 Z průzkumu dotazovaných osob vyplývá, že většina turistů využívá v hotelu 

plnou penzi. Z počtu 50 dotazovaných osob nevyužily celkově 4 osoby stravování 

vůbec, z toho 2 muži a 2 ženy. 

 

Graf 4: Doplňkové služby 

 

 

 

 Hotel nabízí mnoho doplňkových služeb, mezi které patří tenisové kurty, 

kulečník, bazén, sauna, solárium, posilovna a squash. Nejvíce oblíbené jsou tenisové 

kurty, které využívají především mladí lidé, ať již muži nebo ženy. Muži využívají 

nejvíce posilovnu a squash, naopak nejméně využívanou  službou u mužů je  bazén  

a sauna. Ženy nejvíce preferují solárium a bazén. Naopak nejméně využitá služba  

u obou skupin je sauna.  
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Graf 5: Spokojenost se službami a s hotelem 

 

 

 

 Z grafu vyplývá, že většina hostů je spokojena jak se zařízením hotelu, tak s jeho 

službami. Největší spokojenost z počtu dotazovaných je ve věkové kategorii 26 – 35 let. 

Z této skupiny lidí by většina doporučila hotel svým známým. Naopak nespokojeni  

se službami byli 2 hosté ve věkové kategorii 19 – 25 let.  
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6 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ  

 

Náplní mé bakalářské práce bylo na základě získaných informací analyzovat trh 

ubytovacích a stravovacích zařízení ve vybrané oblasti – Prostějov. 

 

Práce popisuje město Prostějov, který patří do Olomouckého kraje, nachází  

se v severní části Hornomoravského úvalu. Mnoho turistů při návštěvě Prostějova 

navštíví Plumlovskou přehradu, která se nachází v blízkosti Prostějova. Vyskytuje  

se zde celkově 24 typů ubytovacích zařízení s kapacitou 754 lůžek. Ve většině 

ubytovacích zařízení se vyskytuje i stravovací zařízení uvnitř objektu.  

 

Ze získaných informací vyplynulo několik faktů, které přispěly k doporučení.  

Ve městě Prostějov chybí celoroční návštěvnost. Nejvíce turistů navštěvuje město 

v letních měsících, kdy se koná nejvíce akcí jak pro obyvatele města, tak pro turisty. 

Naopak v zimních měsících město nepořádá žádné akce, které by turisty přilákaly. 

Z toho důvodu doporučuji více aktivity města. 

 

 V regionu se nachází velké množství stravovacích zařízení, která se vyskytují 

převážně buď v ubytovacích zařízeních, nebo v samostatných  restauracích. Mnoho 

turistů z časových důvodů dává přednost rychlému občerstvení před návštěvou 

restaurace.  Proto bych navrhovala více stánků rychlého občerstvení. 

 

Z řady ubytovacích a stravovacích zařízení jsem popsala nejnavštěvovanější  

a nejvíce oblíbené zařízení města Prostějov. Následně jsem sestavila jak u ubytovacího 

zařízení, tak u stravovacího zařízení SWOT analýzu. Na závěr jsem u ubytovacího 

zařízení provedla dotazník, který se týkal hotelu v kategorii ***. Tento dotazník 

vyplnili hosté hotelu, na který jsem na základě údajů vyhodnotila výsledky průzkumu.  
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