
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení pojmů souvisejících 

s problematikou konkurenceschopnosti a marketingu. Analytická část využívá 

vybraných metod k rozboru vnějšího a vnitřního prostředí podniku. V závěrečné části 

jsou na základě provedených analýz vysloveny návrhy a doporučení, které by podnik 

mohl následně využít za účelem zvyšování konkurenceschopnosti. 

Abstract 

The theoretical part of the thesis is focused on explaining the concepts related to the 

issue of competitiveness and marketing. Analytical part is using the selected methods  

to analyze internal and external business environment. There are formulated 

recommendations based on analysis in the final part of thesis. The company could used 

them after to increase competitiveness. 
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Hodnotový řetězec, konkurence, konkurenceschopnost, marketingový mix, hotel,  

SWOT analýza. 

Key words 

Value chain, competition, competitiveness, marketing mix, hotel, SWOT analysis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografická citace: 

SEĎOVÁ, M. Návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti hotelu. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012. 117 s. Vedoucí diplomové práce 

Ing. Robert Zich, Ph.D. 



 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 12. ledna 2012   

                                        

 

              ………….…………………………... 

         



 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucímu práce, Ing. Robertu Zichovi, Ph.D.,  

za profesionální přístup, vstřícnost a věcná doporučení, která mi napomohla  

při zpracování diplomové práce.  

Dovoluji si též poděkovat všem mým blízkým, kteří stáli při mně po celou dobu studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

ÚVOD 10 

CÍLE A METODY 11 

1 TRŽNÍ PROSTŘEDÍ 13 

1.1 Zákazníci na trhu 13 

1.2 Segmentace trhu 13 

1.3 Průzkum trhu 14 

2 KONKURENCE NA TRHU 16 

2.1 Konkurenceschopnost 16 

2.2 Konkurence 16 

2.3 Konkurenční strategie 17 

2.4 Hodnotový řetězec 21 

3 MARKETING 23 

3.1 Marketing služeb 23 
3.1.1 Povaha služeb 23 
3.1.2 Marketingový mix 24 
3.1.3 Kvalita služby 27 
3.1.4 Jak si udržet zákazníka 28 
3.1.5 Typy marketingu služeb 29 

3.2 Inovativní marketing 30 

4 STRATEGICKÁ SITUAČNÍ ANALÝZA 31 

4.1 Základní údaje a poslání vybraného hotelu 31 

4.2 Analýza vnějšího prostředí – Obecné okolí 32 
4.2.1 Sociální podmínky 32 
4.2.2 Legislativní podmínky 34 
4.2.3 Ekonomické podmínky 35 
4.2.4 Politické podmínky 39 
4.2.5 Technologické podmínky 40 
4.2.6 Klima a vegetace v Beskydech 40 

4.3 Analýza vnějšího prostředí - Oborové okolí 42 
4.3.1 Analýza konkurence 42 
4.3.2 Analýza zákazníků 54 
4.3.3 Analýza dodavatelů 65 
4.3.4 Porterův model pěti hybných sil 66 

4.4 Analýza vnitřního prostředí – Hodnotový řetězec Hotelu Labyrint 67 
4.4.1 Hodnotový řetězec Hotelu Labyrint 67 
4.4.2 Primární činnosti 68 
4.4.3 Podpůrné činnosti 70 



 

 

4.5 Marketingový mix Hotelu Labyrint 72 
4.5.1 Product (Produkt) 72 
4.5.2 Price (Cena) 73 
4.5.3 Place (Distribuce) 75 
4.5.4 Promotion (Propagace) 75 
4.5.5 People (lidé) 75 
4.5.6 Partnership (spolupráce) 75 
4.5.7 Packaging (tvorba balíků služeb), Programming (tvorba programů) 76 

4.6 Finanční údaje 76 

4.7 Specifika Hotelu Labyrint a jeho služeb 78 

4.8 Vyhodnocení provedených analýz 78 
4.8.1 Shrnutí nabídky Hotelu Labyrint a jeho konkurence 78 
4.8.2 SWOT analýza 79 

5 NÁVRHY NA OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ 

KONKURENCESCHOPNOSTI HOTELU 84 

5.1 Odhad situace po zavedení změn 84 

5.2 Provedení změn v marketingovém mixu hotelu v horizontu  0 - 2 roky 85 
5.2.1 All inclusive v Labyrintu (vybrané termíny v letních měsících 2012) 86 
5.2.2 Večer s cimbálovkou (duben 2012) 89 
5.2.3 Country večer v Labyrintu (červen 2012) 90 
5.2.4 Zvěřinové hody v Labyrintu (listopad 2012) 91 
5.2.5 Sportovní potřeby a zábava 92 
5.2.6 Oslovení studentů 95 
5.2.7 Rozvoj zaměstnanců (people) 97 
5.2.8 Důležitost propagace (promotion) 99 

5.3 Provedení změn z hlediska hodnotového řetězce v horizontu  2 - 5 let 102 
5.3.1 Změny v infrastruktuře podniku 102 
5.3.2 Technologický rozvoj 104 

5.4 Provedení změn z hlediska hodnotového řetězce horizontu  5 – 10 let 104 
5.4.1 Změny v infrastruktuře podniku 104 

5.5 Shrnutí navrhovaných změn 106 

ZÁVĚR 109 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 110 

SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ, TABULEK 116 

SEZNAM PŘÍLOH 117 

 



10 

 

Úvod 

V dnešní době je pro každou společnost stále těžší prosadit se v konkurenčním boji. 

Zákazníci jsou obecně čím dál náročnější a porovnávají nabídku jednotlivých podniků 

s nabídkou konkurence. Vědí totiž, že si mohou vybírat ze škály možností, která se jim 

nabízí.  

Není-li zákazník spokojen, odchází ke konkurenci a šíří svoji nespokojenost dále. Proto  

je třeba klást důraz na kvalitu i originalitu služeb a jejich důslednou propagaci.  

Ta je důležitá alespoň do okamžiku, než se podnik dostane do povědomí zákazníků  

a vytvoří si dobré jméno.  

Dosáhnutí konkurenceschopnosti je nejen otázkou píle, času, strategie, komunikace, 

zkušeností, odlišení se. Základem je vytvoření hodnoty pro zákazníka, umění empatie, 

pochopení toho, co zákazníci požadují. Přesto, že potřeby zákazníků jsou různé, 

v zásadě si potrpí na kvalitu, pohodlí, ochotný personál a optimální cenu.  

Dobré fungování uvnitř samotného podniku k úspěchu nestačí. Vše je propojeno v jedné 

síti společně se zákazníky, dodavateli, konkurencí a dalšími významnými faktory  

(například legislativní, ekonomické, a podobně). Nefunguje-li provázanost činností  

(respektive hodnotových řetězců) jednotlivých stakeholderů, je obtížné být úspěšnější 

než konkurence.  

Tématem této diplomové práce je „Návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti 

hotelu“. Zvolila jsem Hotel Labyrint v Beskydech. Je umístěn v klidném prostředí u lesa 

v obci Horní Bečva-Bečvice. V lokalitě se nachází hned několik velkých konkurentů. 

Cílem práce je navrhnout dílčí opatření, která by přispěla ke zvyšování konkurenční 

schopnosti Hotelu Labyrint, a pomohla tak k jeho vyšší obsazenosti i mimo turistickou 

sezonu. 
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Cíle a metody 

Cíle 

Stěžejním cílem této diplomové práce je navrhnout vhodná opatření pro posílení 

konkurenceschopnosti vybraného hotelu. Předpokladem je analýza obecného  

a oborového prostředí. Zaměření se na marketingový mix povede ke zdůraznění 

případných nedostatků. Pozornost bude věnována i činnostem hodnotového řetězce 

podniku. Další zájem spočívá v analýze silných a slabých stránek, zároveň příležitostí  

a hrozeb. Snahou praktické části je zjistit názory, potřeby a očekávání potenciálních 

zákazníků. Ze získaných informací vyplynou návrhy na možné změny, jejichž reálné 

využití by mohlo být přínosem a pomohlo ke zvýšení konkurenceschopnosti hotelu. 

Metody 

K analýze obecného okolí poslouží analýza SLEPT, která rozebírá faktory sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické. Oborové okolí bude analyzováno  

s využitím Porterova modelu pěti sil. Jedná se o matici, která spočívá v identifikaci pěti 

faktorů, určujících příležitosti a ohrožení podniku. Ke zjištění silných a slabých stránek 

poslouží SWOT analýza hotelu. SWOT analýza představuje efektivní způsob, který 

pomáhá posoudit úspěšnost firmy, nebo určitého projektu, zjištěním jeho silných  

a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb (Opportunities, 

Threats).  

Další potřebné údaje budou získány pomocí dotazníku, který bude obsahovat otázky 

uzavřené, z důvodu přehlednosti a snadnější volby odpovědi. Otevřené otázky budou 

žádoucí pro vyjádření subjektivních názorů dotazovaných. Vybraní respondenti budou 

osloveni prostřednictvím elektronické pošty nebo formou vytištěných formulářů. 

Seznámí se s významem a cíly konkrétního průzkumu. Uvedeny budou rovněž pokyny 

pro účelné vyplnění dotazníku. Úspěšné dotazníkové šetření je založeno na správné 

formulaci otázek. Je třeba dbát na to, aby dotazy byly jasné, srozumitelné  

a nevyvolávaly v respondentovi nepříjemné dojmy. Osobní otázky (např. věk, pohlaví) 

je vhodné uvést v samotném závěru dotazníku.  
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Tabulka 1: Zdroje informací  

Metoda Důvod použití Zdroj informací 

SLEPT analýza analýza vnějšího 

obecného okolí 

sekundární 

Porterův model 5 faktorů analýza vnějšího 

oborového okolí 

primární, sekundární 

Hodnotový řetězec analýza vnitřního 

prostředí 

primární 

Marketingový mix vytipování slabších prvků  

a návrh na změnu 

primární, sekundární 

Dotazníkové šetření získat přehled o potřebách 

potenciálních zákazníků 

primární, sekundární 

SWOT analýza zjištění silných a slabých 

stránek, příležitostí  

a hrozeb 

primární 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 2: Časový harmonogram zpracování diplomové práce 

Pořadí Činnost Termín (příp. období) 

1. Formulování cílů a metod 25. 11. 2010 

2. Rešerše literatury, zpracování teoretické části do 31. 1. 2011 

3. Dotazníkový průzkum leden - březen 2011 

4. Analýza vyplněných dotazníků listopad - prosinec 2011 

5. Dokončení analytické části 20. 12. 2011 

6. Zpracování návrhové části říjen 2011 - leden 2012 

7. Předložení pracovního textu 8. 1. 2012 

8. Finální verze diplomové práce 16. 1. 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1 Tržní prostředí 

Pojem tržní prostředí zahrnuje síly, které mají vliv na chod firmy a udržování vztahů  

se zákazníky. Rozlišujeme makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí je tvořeno 

především vlivy politicko-právními, ekonomickými, sociálními, kulturními, 

technickými a ekologickými. Mikroprostředí tvoří síly v okolí společnosti, zejména 

dodavatelé, zákazníci, konkurence. 

1.1 Zákazníci na trhu 

Bez zákazníků se nelze obejít. Rozhodující je, co zákazník považuje za hodnotu  

a co koupí. Zisk je měřítkem úspěchu při jejich vyhledávání a uspokojování. Výrobky 

musí mít vztah k cílovým trhům a být pro zákazníka natolik zajímavé (cenou, 

vlastnostmi), že si je koupí. (51.) 

Trh je složen: 

 z lidí, kteří mají určité potřeby;  

 ze zboží, které má potenciál dané potřeby uspokojit; 

 z ochoty je uspokojit. 

Nevěnuje- li se potřebám zákazníků dostatek pozornosti, zůstanou výrobky neprodejné 

a pole ovládne právě tržně orientovaná konkurence. (51.) 

1.2 Segmentace trhu 

Segment trhu představuje část celkového trhu. Je nutné rozdělit trh na menší části, 

neboť podnikatel dokáže jen zřídka zásobit trh celý. Jednotlivé segmenty musí být 

natolik významné, aby poskytovaly přiměřené uplatnění i konkurenci. 

Existují různé způsoby segmentace trhů, např.: 

 demografická segmentace (členění trhu podle věku, pohlaví, stavu, vzdělání, 

apod.); 

 geografická segmentace (poskytování služby na určitém území); 
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 psychografická segmentace (rozdělení trhu do skupin, které sdílí stejné názory; 

zájmy, preference, životní styl); 

 behaviorální segmentace (vyhází z toho, jak spotřebitelé používají produkt); 

 segmentace dle motivů vedoucích ke koupi (zvyk, náhlý impuls); 

 časová segmentace (zásadní jsou služby spojené s určitým obdobím: 

předvánoční úklid, víkendové nákupy, atd.); 

 apod. (33.), (62.) 

Další možnosti členění trhu:  

 segmentace trhu podle užití – identifikuje skupiny spotřebitelů na základě 

rozdílnosti užívání produktu; 

 segmentace podle výhod – je vymezením segmentů podle specifických výhod, 

které zákazník od produktu vyžaduje. (33.) 

1.3 Průzkum trhu 

Průzkum se týká tří hlavních oblastí: výroby, distribuce, trhu. Mají-li výsledky 

výzkumu spolehlivě odpovídat faktům, musí jej provádět lidé nezaujatí  

a nezávislí. Při průzkumu trhu se řídíme následujícími faktory marketingu, o nichž 

získáme co nejvíc informací (51.) 

1) Výrobek – co vlastně zákazník kupuje 

Základem je zhodnotit: 

 svůj výrobek z hlediska marketingu, kdo si ho koupí a kdo jej bude používat; 

 zda je kupující a uživatel tatáž osoba; 

 posoudit, zda jde o nezbytnost, potřebu, nebo pouhé přání; 

 jaké výhody získá zákazník tím, že koupí právě náš výrobek. 

2) Objem a průměrná hodnota prodeje 

 Jaký bude objem a pravděpodobná hodnota výrobku? 

 V případě podniku poskytujícího služby je hodnota prodeje důležitější  

než objem. 

3) Oblast předpokládaných obchodních akcí 

Z rozsahu a vzhledu zeměpisné oblasti, které se bude týkat obchodní činnost, 

vyplyne řada důležitých poznatků. 
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Je třeba určit: 

 kam až je možné rozestřít síť, aby se obchod vyplácel; 

 spádovou oblast (tzn. oblast, z níž lze oprávněně očekávat zájem zákazníků); 

 co je pro zákazníka důležité (např. zda hledá rychlé a levné nasycení nebo 

nerušený gastronomický požitek); 

 kolik lidí lze během dané doby obsloužit. 

Kvalita výrobku má vliv na tržní oblast a potenciální klientelu. (51.) 

4) Současné metody distribuce 

Při průzkumu trhu objevíme různé metody distribuce používané konkurencí.  

Lze předpokládat, že jsou vyzkoušené a účinné. To nám ovšem nemusí bránit 

v tom, že se pokusíme o nové metody. 

5) Potřebná intenzita prodejního úsilí 

 jak velké prodejní úsilí bude třeba vyvinout, aby byl podnik úspěšný; 

 sledovat, jak inzeruje konkurenční firma a kolik vynakládá na reklamu. 

Jakmile získáme určitý odhad celkového počtu možných zákazníků, budeme mít 

spolehlivou představu o potřebné síle prodejního úsilí. 

6) Náklady na prodejní úsilí 

Po odhadu intenzity prodejního úsilí, času, potřebného pro osobní prodej, jaké 

inzeráty uveřejníme apod., si podnik musí uvědomit náklady. V této fázi nelze 

příliš počítat se ziskem. 

7) Požadovaný následný servis 

 Dodává-li podnik služby, měly by být všestranné, před prodejem, během 

prodeje i po prodeji. 

 V případě snahy o zahájení výroby, která vyžaduje poprodejní servis,  

je nutné si uvědomit, že prodat zboží uživateli a zajistit uspokojivý servis 

jsou dvě různé věci. 

 Musíme jej považovat za budoucí závazek vůči zákazníkům. (51.) 

Průzkum trhu zabere hodně času, ale jeho provedení je třeba. Stojí za to si na základě 

uvedených faktorů založit seznam tržních informací, které považujeme pro svůj podnik 

za podstatné, a vybrat ty, které jsou aktuální. 
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2 Konkurence na trhu 

Úspěšná existence podniku na trhu závisí na dobré znalosti všech konkurentů a na snaze 

uspokojovat potřeby zákazníků lépe, než konkurenti. 

2.1 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost představuje kladnou vlastnost konkurence. Podnikatel by měl 

mít přehled o konkurenčním zboží, které se vyskytuje na jeho trhu. Pokud je to možné, 

měl by věnovat pozornost i budoucí konkurenční nabídce. Začít myslet „tržně“ znamená 

mít v patrnosti konkurenční a konkurenceschopné zboží. Není to snadný úkol,  

ale získáváme tím jasný přehled o podmínkách trhu. (13.) 

Konkurenční zboží je zboží podobné nebo stejné a přímo srovnatelné. 

Konkurenceschopné výrobky nelze vždy bezpečně identifikovat, protože jako 

konkurenční nevypadají. Jde o jiné zboží nebo služby, které mohou zákazníka uspokojit 

stejným způsobem. Podle Čichovského efektivnost a úspěšnost uspokojení poptávky 

závisí na konkurenčních výhodách nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb. 

(13.) 

Marketing konkurenceschopnosti znamená podle Čichovského cílené, uvědomělé  

a teoreticky zdůvodněné hledání strategií a taktik, při zajišťování odbytových možností 

v tržním prostředí a to při aktivním boji s konkurencí, v daném odvětví a čase. (13.) 

2.2 Konkurence 

„Konkurence rozhoduje o vhodnosti těch činností podniku, které mohou přispět k jeho 

výkonnosti, např. inovací, soudržného chování nebo dobré realizace záměrů.“ 

(48.) Porter, s. 19 

Oblastní konkurence 

Každá konkurence nemusí být v dané oblasti silná a je třeba zjistit, nejen kolik takových 

soupeřů je, ale i jejich relativní vliv. (51.) 

Když se podnik rozhodne pro určitou oblast, měl by zmonitorovat veškerou činnost 

konkurence: ceny, inzerci, propagaci, distribuci, apod. 
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Většina vědních oborů navazuje na vymezení konkurence z hlediska mikroekonomie.  

Ta rozlišuje následující typy: 

1) Konkurence mezi nabídkou a poptávkou – znamená hledání kompromisu 

mezi výrobci, kteří chtějí prodat to, co vyrobili, s cílem maximálního zisku,  

a spotřebiteli, usilujícími o nákup, za nejnižší cenu. 

2) Konkurence na straně poptávky – spotřebitel chce výhodně nakoupit i na úkor 

ostatních spotřebitelů. 

3) Konkurence na straně nabídky – výrobci se snaží prodat co největší množství 

výrobků, za co nejvýhodnějších podmínek, umožňujících maximalizaci zisku. 

(41.) 

Výnosného a udržitelného postavení v konkurenčním boji lze dosáhnout s pomocí 

vhodné konkurenční strategie. Podnik, kterému se podaří získat dobré postavení, může 

dosahovat vysokého zisku. Základem nadprůměrného výkonu podniku je dlouhodobě 

udržitelná konkurenční výhoda, a to: 

 nízké náklady, 

 diferenciace. 

Tyto dva základní typy konkurenční výhody vedou ke třem generickým strategiím, jak 

uvádí Porter (48.): 

1) Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

2) Diferenciace 

3) Fokus strategie 

(Podrobněji viz sub-kapitola 2.3) 

2.3 Konkurenční strategie 

Aby mohl podnik dosáhnout konkurenční výhody, je nutné, aby zvolil typ konkurenční 

výhody, o kterou bude usilovat a zároveň její rozsah. Konkurenční strategie firmy 

vychází z pravidel konkurence, která rozhodují o atraktivnosti daného odvětví. Porter 

uvádí pět sil, jejichž působení určuje schopnost podniku vytěžit z investic míru zisku, 

převyšující cenu vloženého kapitálu (viz Obrázek 1). 

Podniky můžou svou strategií těchto pět faktorů ovlivnit a díky tomu přispět ke zvýšení 

své konkurenceschopnosti v daném odvětví. (48.) 
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Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil 

Zdroj: (56.) 

Porter (48.) vymezuje následující typy konkurenční strategie: 

1) Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Rozbor nákladů vychází z hodnotového řetězce podniku a přidělení provozních nákladů  

a aktiv k jednotlivým činnostem, utvářejícím hodnotu. Provozní náklady by měly být 

přiřazeny k aktivitám, ve kterých jsou vynakládány. Aktiva by měla být rozvržena  

na činnosti, kterými jsou používány, řízeny nebo kontrolovány. Časové období, zvolené 

pro rozvržení nákladů, by mělo ukázat sezónní a cyklické výkyvy a etapu přerušení 

činnosti, ovlivňující náklady. O chování nákladů hodnototvorných činností rozhodují 

tzv. hnací síly nákladů: 

 úspory nebo ztráty z velkovýroby; 

 získané poznatky a znalosti; 

 struktura využití kapacit; 

 vzájemné vazby; 

 vzájemné vztahy; 

 integrace; 

 časové plánování akcí; 

 uvážlivá volba politiky; 

 geografická poloha; 

 institucionální faktory. (48.) 
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Ačkoliv jedna hnací síla může mít na náklady hodnototvorné činnosti největší vliv, 

často se vzájemně ovlivňuje několik hnacích sil. 

Zdroje výhody nízkých nákladů závisí na struktuře příslušného odvětví. Podnik, který 

dosáhne vůdčího postavení v nákladech a dokáže si ho udržet, dospěje ve svém odvětví 

k nadprůměrnému výkonu. Není však možné, aby organizace s nejnižšími náklady 

ignorovala základy diferenciace. Pokud nebude výrobek pro kupujícího přijatelný, bude 

nutné, aby podnik snížil ceny pod úroveň cen konkurentů. Výsledkem může být ztráta 

výhod z jeho příznivého postavení v nákladech.  

Porter (48.) uvádí, že podnik získá výhodu nízkých nákladů tehdy, jestliže dosáhne 

nižších souhrnných nákladů na výkon daných hodnototvorných činností, než jeho 

konkurenti.  

2) Diferenciace 

Východiskem je snaha podniku o dosažení jedinečnosti ve svém oboru. Podnik  

se zaměří na vlastnost produktu, důležitou z pohledu kupujících a odlišnou od atributů 

konkurence. Může se diferencovat rovněž šíří svých činností. Odměnou pro podnik  

je vyšší cena. I pro diferenciační strategie jsou důležité náklady. Společnost s diferenční 

strategií totiž musí udržovat výši nákladů blízkou konkurentům. Podnik, který si dokáže 

trvale udržet diferenciaci, bude dosahovat ve svém odvětví nadprůměrných zisků. 

Prostředkem diferenciace může být samotná komunikace. Dovoluje proniknout do duše 

zákazníka.  

Hnací síly jedinečnosti zahrnují:  

 výběr vhodné politiky; 

 vzájemné vazby;                        velmi důležité  

 časové plánování; 

 dále: geografická poloha, vzájemné vztahy, získané poznatky a znalosti a jejich 

únik a přeliv, integrace, měřítko velikosti, institucionální faktory. (48.) 

Existuje vztah mezi jedinečností a hnacími silami nákladů.: 

 „to, co dělá určitou činnost jedinečnou (hnací síly jedinečnosti), může mít dopad 

na hnací síly nákladů, 

 hnací síly nákladů mohou ovlivnit náklady jedinečnosti.“ (48.) Porter, s. 162 
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Hnací síly nákladů mají významnou roli při rozhodování o úspěchu diferenciační 

strategie a vedou k závažným konkurenčním důsledkům. Aby vedla jedinečnost 

k diferenciaci, musí představovat pro kupujícího určitou hodnotu. Poznání a pochopení 

zákazníkových hodnot vychází z tzv. hodnotového řetězce kupujícího, který určuje 

způsoby použití výrobku a různé vlivy podniku na jednání kupujícího.  

Dlouhodobá diferenciace závisí na skutečnosti, zda si budou kupující neustále 

uvědomovat hodnotu pro ně vytvořenou, a na tom, že ji nenapodobí konkurence. 

Diferenciace musí být založena na zdrojích, které vytvářejí překážky pro konkurenci 

(obtížně napodobitelné). Jestliže podnik nerozpozná existenci segmentů trhu, jeho 

strategie nemusí uspokojit potřeby žádného zákazníka a tím se stane zranitelným  

ze strany fokálních strategií. (48.) 

3) Fokus strategie 

Spočívá ve výběru omezeného počtu konkurentů v příslušném odvětví. Podnik si zvolí 

jeden segment nebo skupinu segmentů v daném odvětví a strategii přizpůsobí pouze jim. 

Konkurenční výhody dosáhne tehdy, když se bude věnovat těmto segmentům naplno  

a výhradně. Porter (48.) uvádí následující dvě možnosti této strategie: 

 soustřeďující pozornost na náklady – podnik usiluje ve svém cílovém segmentu  

o výhodu nejnižších nákladů; 

 soustřeďující pozornost na diferenciaci – podnik usiluje ve svém cílovém segmentu 

o diferenciaci. (48.) 

Obvykle není možné uplatňovat obě strategie současně, neboť diferenciace bývá 

nákladná. Přesto v některých odvětvích lze uplatňovat všechny tři generické strategie 

vedle sebe, pokud organizace využívají rozdílné strategie, nebo si zvolí různé základny  

pro diferenciační nebo fokální strategie. (48.) 

Jiné rozdělení strategií nabízí Donnelly (15.). Říká, že stanovení strategie organizace 

pomáhá manažerům určit, jakým způsobem dosáhnout cílů a uvádí následující typy: 

Strategie proniknutí trhu – organizace se zaměřuje na zdokonalování své pozice  

u stávajících výrobků a stávajících zákazníků. (Např. firma s rychlým občerstvením 

usiluje o to, aby stávající zákazníci kupovali více výrobků.) 
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Strategie rozvoje trhu – zaměřuje se na hledání nových zákazníků pro stávající 

produkty organizace. (Např. americký výrobce automobilů zvažuje, zda bude vyvážet 

do východní Evropy.) 

Strategie rozvoje produktu – zaměřena na vyhledávání nových podnikatelských 

aktivit, vývoj a prezentaci nových produktů. (Např. Výrobce cukrovinek může vyrábět 

navíc dia-cukrovinky.) 

Diverzifikace – strategie, při níž organizace vyhledává zcela nový produkt s cílem 

uspokojit zákazníky. (Např. Obchodní dům zavede poskytování úvěrů svým 

zákazníkům.) (15.) 

2.4 Hodnotový řetězec 

S každým podnikem je spojena celá řada činností, jejichž účelem je navrhování, 

výroba, prodej, dodání a podpora produktu. Hodnotové řetězce podniků daného odvětví  

a způsoby, jak jsou dané činnosti prováděny, se vzájemně liší. Odrážejí jejich historický 

vývoj, strategie a přístup k jejich realizaci. Podnik může dosáhnout konkurenční výhody 

tím, že bude důležité strategické činnosti dělat levněji a lépe, než konkurence. (48.) 

Hodnotový řetězec (viz Obrázek 2) slouží k analýze interních faktorů a přibližuje mj. 

využití marketingu. Zahrnuje primární a podpůrné činnosti. Týká se způsobu, kterým 

podniky vytvářejí hodnotu. 

1) Primární činnosti - jedná se o aktivity podniku, které se přímo podílí na výrobě 

produktu. V každém odvětví představují: Řízení vstupních operací, výroba  

a provoz, řízení výstupních operací, marketing a odbyt, servisní služby.  

2) Podpůrné činnosti – představují předvýrobní a další zajišťující činnosti. 

Zahrnují: Obstaravatelskou činnost, technologický rozvoj, řízení pracovních sil, 

infrastruktura podniku. (48.) 
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Obrázek 2: Hodnotový řetězec a konkurenční výhoda  

Zdroj: Vlastní zpracování podle (48.) 

Zásadou je, že by měly být od sebe odděleny činnosti, které: 

 mají rozdílnou ekonomiku; 

 vysoký potenciální diferenciační účinek; 

 představují významný nebo rostoucí podíl na trhu. 

Při použití hodnotového řetězce se některé činnosti postupně dále rozdělují a jiné jsou 

naopak spojovány, protože se jeví jako nevýznamné z hlediska konkurenční výhody.  

(48.) 

Jak uvádí Tomek (60.), komplexní zajištění konkurenceschopnosti podniku vyžaduje 

v souvislosti s hodnototvorným řetězcem zejména:  

1. Pochopit, co vnímá zákazník jako užitek a převést toto zjištění do výhledových 

možností rozvoje. 

2. Kvantifikovat tržní potenciál. 

3. Provést porovnání s výsledky SWOT analýzy. 

4. Určit odhad dosažení konkurenční pozice. 

5. Soustředit se na vývoj a výrobu produktu na základě principů hodnototvorného 

řetězce. 

6. Zabezpečit vhodné výrobní faktory a formy prodeje. 

7. Zajistit, aby se nově vytvořená hodnota na trhu skutečně dostala k zákazníkovi. 
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3 Marketing 

Úspěšný trend podniku je úzce spojen s významem marketingu. Zvyšování 

konkurenceschopnosti vyžaduje posilování funkce marketingu. Využití marketingu  

je důležité právě z hlediska posilování konkurenceschopnosti podniků. Zároveň  

je významnou součástí hodnotového řetězce. Marketingový mix pomáhá porovnat 

fungování podniku s jeho konkurenty. 

Podle Kotlera představuje marketing sociální proces, při němž jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky, směny hodnotných výrobků 

a služeb s ostatními. (36.) 

Marketing má dva hlavní významy: je to jednak určité pojetí organizace, jednak 

podniková funkce. Jako podniková záležitost se marketing skládá z řady praktických 

úkonů (výzkum trhu, plánování výroby, inzerce, propagace, prodej a servis) a má 

stejnou důležitost a vliv jako výroba, financování a personální obsazení. (51.) 

3.1 Marketing služeb 

Marketing služeb je založen na vztahu k zákazníkovi a na hodnotě služby  

pro zákazníka. Vyžaduje interní a interaktivní marketing (viz sub-kapitola 3.1.5). 

3.1.1 Povaha služeb 

Pojem „služby“ zahrnuje aktivity, které vyžadují interakci se zákazníkem za účelem 

uspokojení jeho potřeb. Existují některé charakteristiky, kterými se služby zásadně liší 

od výrobků. 

„Službám se obecně přisuzují tyto čtyři vlastnosti: 

Nehmatatelnost – služby jsou do značné míry abstraktní a nehmatatelné. 

Proměnlivost – služby nejsou standardní a jsou vysoce proměnlivé. 

Nedělitelnost – výroba a spotřeba služeb většinou probíhá současně za účasti zákazníka. 

Pomíjivost – služby nelze skladovat.“ (44.) Payne, s. 15 

Stále se zvyšují nároky zákazníka, dosavadní služby mu již nestačí. Různí zákazníci 

vnímají kvalitu odlišně a liší se rovněž pohled kupujícího a prodávajícího.  
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Právě kvalita služeb představuje důležitý faktor rozhodování o koupi. Vítězem je ten 

podnik, který nabízí lepší služby. Názory zákazníka na cenu se s postupem času mění. 

Na začátku se spokojí se základním produktem a nakonec si dopřeje to nejlepší,  

co se vyrábí. (24.) 

3.1.2 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje důležitý prodejní nástroj. Obvykle se hovoří o čtyřech 

základních produktech marketingového mixu, tzv. „4P“. Jedná se o: Produkt 

(výrobek/služba), Price (cena), Place (místo), Promotion (propagace). 

Marketingový mix pro pohostinství a cestovní ruch („tzv. 8 P“) rozšířil Morrison (42.)  

o následující čtyři komponenty: 

 Packaging (tvorba balíků služeb) 

 People (lidé) 

 Partnership (spolupráce) 

 Programming (tvorba programů) 

a) Product (produkt) 

Je služba nebo většinou soubor (balík) služeb. Jedná se o balík služeb základních: 

ubytování, stravování, dopravní služby a doplňkových: obchodní služby, směnárenské, 

apod., který je schopný uspokojit potřeby zákazníka. Má omezenou životnost, proto  

se musí neustále přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníka s ohledem  

na stádium životního cyklu, kde se nachází (uvedení na trh, růst, zralost, pokles). 

Typickým znakem produktu cestovního ruchu je závislost na přítomnosti klienta – 

spotřebitele cestovního ruchu. (42.) 

Dobře navržený produkt by měl mít tyto základní atributy: 

 zacílení na konkrétní zákaznické skupiny; 

 dostatečná atraktivita; 

 přístupnost 

 uspokojení potřeb a požadavků turistů; 

 soulad se skutečnou nabídkou destinace; 

 cena, kterou je zákazník ochoten akceptovat; 
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 organizační podpora regionálních činitelů v cestovním ruchu a propagace; 

 turistický produkt nebo regionální turistický produkt (např. Baťův kanál  

či Vinařské stezky). (42.) 

b) Price (cena) 

Cena je významný prvek konkurenčního boje a ovlivňování trhu. Při uplatňování ceny 

v cestovním ruchu nevystupuje cena jako reprezentant jedné určité služby, ale celého 

balíku služeb z různých odvětví. 

Nejvíce ji ovlivňují následující faktory: 

 náklady; 

 povaha konkurence; 

 pružnost poptávky; 

 objem prodeje; 

 podnikové cíle (např. zvýšení prodeje produktu na trhu, zlepšení postavení  

na trhu, proniknutí na nové trhy, získání nových segmentů, tvorba image apod.); 

 životní cyklus výrobku. (42.) 

c) Place (distribuce, místo) 

U služeb existují složitější a proměnlivější distribuční cesty než u výrobků. Uskutečňuje  

se přímo nebo zprostředkovaně. Distribuce produktů cestovního ruchu je také 

specifická. Služby cestovního ruchu lze realizovat pouze v místě jejich produkce. 

Velké rozšíření distribučních kanálů nastalo s rozmachem Internetu. Mezi hlavní 

důvody připojení na Internet patří výhoda rychlé komunikace přes e-mail, přístup  

k velkému množství informací, on-line prodej, apod. (42.) 

d) Promotion (propagační a komunikační mix) 

Často je pod pojmem propagace myšlena marketingová komunikace či komunikační 

mix. Cílem marketingové komunikace je oslovit různé segmenty trhu tak, aby byl 

vzbuzen zájem o produkt cestovního ruchu, má stimulovat spotřebitele ke koupi, 

seznámit s produktem, upoutat, přesvědčit o koupi a vést tedy ke zvýšení efektivnosti 

obchodní činnosti firmy. (42.) 
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e) People (lidé) 

Lidé jsou základním faktorem ovlivňujícím kvalitu služeb. Úspěch závisí na vhodném 

výběru lidí, jak ze strany zaměstnanců, tak i zákazníků. Nevhodný zákazník může 

vyvolat konflikty s jinými skupinami, a tím odradit mnoho jiných našich klientů. 

Protože klienti jsou při spotřebě produktu často spolu, ovlivňují se a musí se sobě 

přizpůsobit. Cílem všech uvnitř podniku by mělo být udržení kvalitních zaměstnanců  

a jejich motivace k co nejlepším výkonům. (33.), (42.) 

f) Partnership (partnerství) 

Charakter produktu cestovního ruchu nutí provozovatele zařízení cestovního ruchu stále 

více spolupracovat. Jedná se například o spolupráci dopravců, hotelů, cestovních 

kanceláří, cestovních agentur, apod. Většina podniků cestovního ruchu je malých  

či středních. Možným způsobem, jak obstát v konkurenčním boji, je klást důraz  

na společné využívání zdrojů, které jim zvýší konkurenční schopnosti. Spolupráce 

rozšiřuje možnosti nabídky, šetří náklady a pomáhá snižovat rizika související 

podnikáním. (33.), (42.) 

g) Packaging (vytváření balíků služeb) 

Package, neboli balíčky služeb, nemají fyzickou podobu, ale představují směs několika 

služeb, formovanou do podoby přitažlivé a výhodné nabídky pro zákazníka. Nákup 

tohoto uceleného balíku služeb je pro klienta finančně výhodnější, než kdyby kupoval 

jednotlivé služby samostatně. K výhodám z pozice zákazníka patří: větší hospodárnost, 

pohodlí, uspokojování specializovaných zájmů, nová dimenze cestování a stravování 

mimo dům.(33.), (42.) 

h) Programming (programová specifikace balíků služeb) 

Programování představuje techniku těsně spojenou s tvořením balíčků služeb. Zahrnuje 

postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí nichž je služba 

poskytována klientovi (programy jednodenních výletů, programy potápěčského kurzu  

v době zájezdu, programy společenských akcí apod., které mají zvýšit atraktivnost 

balíčků). (42.) 
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Všechny uvedené prvky marketingového mixu spolu souvisejí. Je nutné, aby  

se vzájemně podporovaly a doplňovaly. Při vytváření strategie marketingového mixu  

je důležité hodnotit vliv jednotlivých prvků na cílové tržní segmenty.  Stěžejní je výběr 

vhodného marketingového mixu pro konkrétní segment trhu a zároveň soulad 

marketingového mixu s možnostmi podniku. Výhodou je zmonitorování konkurence. 

Díky tomu existuje šance potlačit její přednosti a využít nedostatků. 

3.1.3 Kvalita služby 

Payne uvádí postup, který vysvětluje rozpor mezi vnímanou kvalitou služby  

a očekáváním zákazníka.  

„Model zahrnuje pět rozporů: 

1. Rozpor mezi očekáváním spotřebitele a vnímáním managementu. 

2. Rozpor mezi vnímáním managementu a očekávanou kvalitou služeb. 

3. Rozpor mezi specifikovanou kvalitou služeb a jejich poskytováním. 

4. Rozpor mezi poskytovanou službou a vnější komunikací. 

5. Rozpor mezi očekávanou službou a vnímanou službou.“ (44.) Payne, s. 221 

Hodnota služeb souvisí se schopností podniku uspokojit zákazníkovo očekávání. 

Měřítkem úspěchu je kvalita vnímaná zákazníkem. Kvalita služby má dvě dimenze: 

 technická kvalita (výsledek výrobního procesu služby); 

 funkční kvalita (vyplývá z procesu interakce mezi zákazníkem  

a poskytovatelem). 

K nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují kvalitu služeb, patří: 

 empatie (starostlivý přístup, individuální péče o zákazníka); 

 hmatatelné aspekty (vybavení, vzhled personálu); 

 jistota (znalosti a dovednosti poskytovatelů služeb, zdvořilost, schopnost vzbudit 

důvěru); 

 spolehlivost (schopnost spolehlivého a přesného provedení služby); 

 vnímavost (vstřícnost a ochota, poskytnutí pomoci). (44.) 
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Zvyšování kvality služeb 

Dříve, než začne podnik hodnotit kvalitu nabízených služeb, je důležité, aby své výkony 

porovnal s konkurencí. Jako vhodná metoda se jeví benchmarking. Důležitou roli hraje 

též nabízený servis. 

Benchmarking = způsob, který hledá možnosti, jak dosáhnout konkurenční výhody. 

Všechny produkty, služby i postupy vybraného podniku musí být porovnávány 

s výkony největších konkurentů. Smyslem je odhalení příležitostí pro zlepšení  

a vyjasnění konkurenčních výhod. Benchmarking se využívá při zvyšování kvality 

služeb, či při snižování nákladů. Významnou příležitostí je rovněž spolupráce 

s nekonkurenčními podniky. (44.) 

Servis 

Význam malého podniku spočívá často ve skutečnosti, že dokáže poskytovat výborné 

služby. Co pro zákazníka představuje „hodnotu“, je právě servis navazující na prodej. 

Servis poskytovaný po prodeji vede k dalším obchodům. Jakým způsobem a v jaké míře 

se má poskytovat, aby byl zákazník spokojen, se odvíjí od druhu produktu. V drobném 

podnikání je servis nejdůležitějším prvkem, jak vyniknout a dosáhnout úspěchu. (51.) 

Spokojenost zákazníka je jistým předpokladem věrnosti zákazníka. Pouze spokojený 

zákazník se vrátí a bude šířit pozitivní reference. 

3.1.4 Jak si udržet zákazníka 

Existuje určitá spojitost mezi udržením zákazníka a ziskovostí podniku. Obsluha stálých 

zákazníků bývá méně nákladná, spokojení zákazníci jsou zdrojem referencí a zároveň 

jsou obvykle ochotni zaplatit více. (44.) 

K udržení a posilování vztahu se zákazníkem lze použít například následující metody: 

 opakované podávání nových informací o produktu, ceně, servisních službách; 

 výhody vyplývající z členských klubových karet; 

 zdůrazňování nových funkcí produktů; 

 zveřejňování získaných ocenění; 

 informování o sezonních akcích pro zákazníky; 

 apod. (30.) 
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Důležitá je komunikace se zákazníkem a vstřícnost. Pro udržení zákazníka je nutné 

poskytovat služby na špičkové úrovni, prodávat kvalitní výrobky za odpovídající cenu  

a pokud možno s konkurenční výhodou. Je třeba se zajímat o zákazníkovy potřeby, 

preference a zákazníka samotného. 

Pokud zákazník potřebuje servis na zakoupené zboží, uvítá, když mu ho poskytne nebo 

zprostředkuje obchodník, který mu zboží prodal, a proto ho dobře zná. Stálý zákazník 

ocení přidanou hodnotu, vyplatí se proto poskytnout mu k nákupu nějaký bonus. (2.) 

3.1.5 Typy marketingu služeb 

                                                                        FIRMA 

 

 
      INTERNÍ MARKETING  EXTERNÍ 

MARKETING 

 

 

 

 

 
       ZAMĚSTNANCI ZÁKAZNÍCI 

 

 

  

 
 INTERAKTIVNÍ MARKETING 

Obrázek 3: Typy marketingu služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (33.) 

V oblasti služeb jsou důležité následující typy marketingu (viz Obrázek 3): 

Externí marketing – jedná se o běžnou práci při přípravě, cenové tvorbě, distribuci  

a propagaci služeb zákazníkům. 

Interní marketing – má za cíl zaměstnat a udržet si co nejlepší pracovníky a motivovat 

je k co nejlepší práci. Je nezbytné, aby zaměstnanci dokonale znali produkt a dokázali 

se s ním ztotožnit. 

Interaktivní marketing – zabývá se interakcí mezi kupujícím a prodávajícím, sleduje 

schopnosti zaměstnanců z hlediska obsluhování zákazníků.(33.), (62.) 
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3.2 Inovativní marketing 

Aby byl podnik pro zákazníky stále atraktivní, je třeba inovovat, přicházet s něčím 

novým. Inovativní marketing představuje organizovaný sled pracovních úkonů, které 

vedou k vytváření nových výrobků a služeb. Je důležité, aby podnik vyvíjel úsilí 

k transformaci svého trhu v trh zcela jiný. Základem je laterální posun (tzn. oproštění  

se od logického toku uvažování) a následné spojení dvou myšlenek, které spolu zjevně 

nesouvisejí. Inovativní marketing využíváme v situacích, kdy jsou vyčerpány možnosti 

marketingu vertikálního
1
. (35.) 

Proces inovativního marketingu je dle Kotlera (35.) složen z následujících tří fází: 

1) Volba oblasti našeho zájmu v marketingovém procesu 

První fáze znamená výběr jedné ze tří oblastí, na kterou se zaměříme a to: trh, 

produkt nebo zbývající součásti marketingového mixu. Efektivním způsobem 

vytváření inovací je rozčlenění již existujícího modelu na jednotlivé části. 

(Pouze tehdy jej můžeme změnit.)  

2) Vytvoření „marketingové mezery“ 

„Marketingová mezera“
2
 vznikne tehdy, začneme-li uvažovat rozdílným 

způsobem, než běžně. Pokud tato „mezera“ nevznikla, jedná se o uplatňování 

marketingu vertikálního. Techniky nelogického uvažování jsou založeny  

na těchto operacích: nahrazení, převrácení, kombinování, přehánění, odstranění, 

změna pořadí (35.) 

3) Propojení nových myšlenek s původními 

Nejprve je třeba analyzovat krok za krokem nákupní proces, který byl vyvolán 

určitým stimulem. Zachycuje se každý nápad nebo charakteristický rys stimulu  

i jakákoliv zlepšení napomáhající reálnosti celého procesu. Dále podnik vymezí 

prvky užitečnosti a jiných pozitivních charakteristik. Následně je žádoucí 

vymezit oblast, ve které by mohl být daný produkt využit. (35.) 

                                                 
1
 Vertikální marketing je založen na logickém a strukturalizovaném myšlení.  Na rozdíl od inovativního 

marketingu je v jednotlivých fázích nebo krocích přesně vymezen. Upřednostňuje kroky zřejmé, jasné  

a srozumitelné. (35.) 

2
 „Marketingová mezera“ představuje nesoulad mezi myšlenkami. (35.)  
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4 Strategická situační analýza 

Každý podnik by měl být schopen určit faktory, které ovlivňují jeho činnost, vnější 

vlivy, které na něj působí a prozkoumat prvky vnitřního prostředí (zaměstnance, zboží, 

propagaci apod.).  Pro tyto účely slouží strategická situační analýza. 

4.1 Základní údaje a poslání vybraného hotelu  

Objektem zkoumání pro účely této diplomové práce je horský Hotel Labyrint  

(Základní údaje viz Tabulka 3). 

Tabulka 3: Základní údaje 

Základní údaje 

 

 Hotel LABYRINT 

756 57, Horní Bečva  - Bečvice 0597 

Obchodní firma:  HORESSO s.r.o. 

Sídlo:  Brno, Králova 279/9, PSČ 616 00 
 

Identifikační číslo: 607 32 474 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
 

Předmět podnikání:  obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a prodej 

 ubytovací služby v ubytovacích zařízeních  

v kategoriích hotel, zařazený do třídy ** a výše včetně 

provozování hostinských činností v těchto zařízeních 

 zprostředkovatelská činnost 

 provozování cestovní kanceláře 

Statutární orgán 

Jednatel:                                     Vladimír Seďa 

Společnost HORESSO s.r.o. je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vložka 17568. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (4.) 

Hotel se nachází v atraktivním horském prostředí moravskoslezských Beskyd v obci 

Horní Bečva – Bečvice. Areál se nachází ve výšce cca 700 m. n m. Je přilehlý  

ke středisku zimních sportů Sachova studánka. V létě je možnost koupání v nedaleké 
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přehradě, turistika, cykloturistika, houbaření, stolní tenis, volejbal, venkovní ohniště, 

vnitřní vyhřívaný bazén a malý venkovní bazén před hotelem. (46.) 

4.2 Analýza vnějšího prostředí – Obecné okolí 

V této kapitole budou přiblíženy jednotlivé vlivy okolí, které působí na organizaci 

v odvětví cestovního ruchu a hotelnictví. Jedná se o rozbor podmínek sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických, technologických (SLEPT) a společně s nimi 

i klimatických, neboť analýza se týká horského hotelu.  

4.2.1 Sociální podmínky 

Cestování obecně a návštěvnost ubytovacích zařízení jsou podmíněny prioritami 

potenciálních zákazníků, kteří se dobrovolně rozhodují, kde budou trávit dovolenou. 

Obvykle se rozhodují na základě výše svých disponibilních prostředků, které je do jisté 

míry omezují ve výběru destinace. Příjmy a nezaměstnanost hrají důležitou roli. 

Hotel Labyrint je obsazován zejména mladší věkovou kategorií. Velkou část zákazníků 

tvoří dosud základní školy. Problémem by proto mohl být vedle nezaměstnanosti též 

nedostatek finančních zdrojů uvolňovaných vedením škol na lyžařské výcviky žáků  

či školy v přírodě.   

Každé ubytovací zařízení si zakládá na spokojených hostech. Agentura CzechTourism 

provedla průzkum, zaměřený na spokojenost a důležitost faktorů v oblasti cestovního 

ruchu. Z průzkumu vyplynulo, že v oblasti Střední Moravy a Jeseníků se jeví důležité 

udržovat úroveň ubytovacích služeb v regionu a zlepšovat jejich dostupnost. (6.) 

V roce 2010 opět poklesl počet rezidentů ubytovaných v hromadných ubytovacích 

zařízeních na našem území (ČR). V krajích Ústeckém a Moravskoslezském  

se kvantum rezidentů (tzn. tuzemských turistů) snížilo o více než 10%. Přírůstek vyšší 

než 5 % zaznamenal Zlínský kraj, v němž se nachází hotel Labyrint. (viz Obrázek 4). 

(12.) 
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Obrázek 4: Meziroční změna počtu rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních (2009-10) 

Zdroj: (12.) 

 

Obrázek 5: Meziroční změna počtu nerezidentů v hromadných ubyt. zařízeních (2009-10) 

     Zdroj: (12.) 

Podle Českého statistického úřadu v porovnání s časovou řadou od roku  

2000 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v ČR v roce 2010 nejvíce zahraničních 

turistů. Přírůstek hostů-nerezidentů „táhlo“ ale pouze 6 krajů.  Rozhodující postavení 

má hlavní město Praha, která se podílí více než 60 % na celkové návštěvnosti  

České Republiky (viz Obrázek 5). (12.) 



34 

 

4.2.2 Legislativní podmínky 

Ubytovací služby patří mezi živnosti ohlašovací volné, podnikatel musí splňovat 

všeobecné podmínky provozování živnosti. Pro provozování živností volných není 

požadována odborná způsobilost a právnická osoba nemusí ustanovovat odpovědného 

zástupce. Živnostenský zákon je těsně spjat s dalšími zákony a právními předpisy např.: 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 a další. (5.) 

Pro podnikání v hotelnictví je důležité dodržování zejména následujících hygienických 

vyhlášek: č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení,  

č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,  

č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, č. 137/2004 Sb.,  

o hygienických požadavcích na stravovací služby. Hygienické podmínky jsou  

přísné – od osvětlení a vytápění, přes toalety a bezbariérový přístup, až po nakládání  

s odpady. Neméně podstatné jsou následující vyhlášky: Vyhláška Ministerstva  

pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhláška  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a Vyhláška  

MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. (63.) 

„Podnikatelů v cestovním ruchu se týká také ochrana spotřebitele, resp. odpovídající 

zákon, který upravuje mj. poctivost prodeje, informační povinnosti nebo zákaz klamání 

spotřebitele. Provozovatel restaurace nebo hotelu se musí zabývat i pracovněprávními 

předpisy a s nimi zaměstnaneckou politikou i bezpečnosti práce a provozu. Ruku v ruce 

s podnikáním – jakýmkoli – jde také účetnictví, daňová evidence a inventarizace.“  

(23.) GE Money Bank 
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Co se týče konkrétních požadavků pro Hotel Labyrint v obci Horní Bečva, je třeba dbát 

všeobecně platných právních předpisů a obecních vyhlášek.: 

 Obecně závazná vyhláška č. 01/2010, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 Obecně závazná vyhláška č. 02/2010, o místních poplatcích, která zavádí: 

 poplatek ze psů; 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt; 

 poplatek za užívání veřejného prostranství; 

 poplatek z ubytovací kapacity. 

 Obecně závazná vyhláška č. 03/2010, o místním poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem 

financí podle jiného právního předpisu. (32.) 

4.2.3 Ekonomické podmínky 

Zaměstnanost 

Jak uvádí Český statistický úřad, v důsledku propouštění zaměstnanců v druhé polovině 

roku 2009 je jistá část obyvatel doposud bez zaměstnání a přešla z krátkodobé  

do dlouhodobé nezaměstnanosti. Stejně tak i část mladých lidí, kteří po ukončení 

vzdělání nenašli uplatnění na trhu práce, a doba nezaměstnanosti u nich přesáhla 1 rok. 

To vedlo ke zhoršení podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti. 

Od roku 2011 vstoupila v platnost nová strategie Evropa 2020. Z pohledu trhu práce má  

v horizontu dalšího desetiletí za cíl zvýšit míru zaměstnanosti věkových skupin  

20-64 let na 75 %, dále zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku  

30-34 let minimálně na 40 % a snížit počet žáků předčasně opouštějících vzdělávací 

systém na úroveň pod 10 %. (52.), (10.) 

V oblasti poskytování ubytovacích služeb se nezaměstnanost obvykle promítá do nižší 

návštěvnosti a s tím související vytíženosti ubytovacích kapacit. 

Následující graf (Graf 1) zachycuje ekonomické postavení obyvatelstva ČR podle 

jednotek věku. 
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Graf 1: Ekonomická skladba obyvatelstva a vývoj pracovních sil v České Republice 

Zdroj: (12.) 
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Hrubý domácí produkt (HDP) 

Následující grafy (Graf 2, Graf 3) zachycují vývoj HDP v uplynulých  

15 letech. 

 

Graf 2: Hrubý domácí produkt (HDP) 1996-2009 

Zdroj: (59.) 

 

Graf 3: Vývoj HDP 2011 

Zdroj: (8.) 
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HDP očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních dní vzrostl  

ve 3. čtvrtletí roku 2011 podle předběžného odhadu meziročně o 1,5 %. Mezi-čtvrtletně 

však HDP stagnoval a potvrdil tak trend postupného zpomalování růstu výkonnosti 

ekonomiky. 

Postupný pokles domácí poptávky byl i ve 2. čtvrtletí 2011 kompenzován pozitivním 

vývojem zahraničního obchodu, který i přes oslabení zahraniční poptávky zůstává 

jedinou zvyšující se výdajovou složkou HDP. 

Na nabídkové straně ekonomiky byl i nadále hlavním zdrojem růstu zpracovatelský 

průmysl, zejména výroba dopravních prostředků. Opačně působily meziroční poklesy 

hrubé přidané hodnoty zejména v zemědělství a stavebnictví. (8.) 

Daň z přidané hodnoty (DPH) 

Dne 22. listopadu 2011 prezident České republiky Václav Klaus schválil zvýšení dolní 

sazby DPH od ledna roku 2012 z 10 na 14 procent. Snížená daň se dosud týká mimo 

jiné i cen ubytovacích služeb. Počínaje rokem 2013 by mělo dojít ke sjednocení obou 

sazeb DPH na úroveň 17,5 procenta. Dodatečné daňové výnosy mají posílit rezervní 

fond určený na důchodovou reformu.  

Ministr financí ČR, Miroslav Kalousek, předpokládá dopad na čtyřčlennou rodinu  

dle struktury spotřeby v rozmezí 300 až 500 korun měsíčně. To by mohlo způsobit,  

že z důvodu snížení volných disponibilních prostředků domácností budou rodiny méně 

utrácet za dovolenou. Zvyšování daní plánuje vláda vybraným skupinám obyvatel 

částečně kompenzovat.  

Zmíněná úprava výše DPH nemusí být finální. Premiér Petr Nečas s ministrem financí 

Kalouskem usilují o sjednocení DPH na úroveň 19 %. 

Základní sazba DPH představuje 20 procent a v roce 2012 by měla zůstat na stejné 

úrovni. (40.)  

O jinou negativní zprávu se postaralo Ministerstvo financí, které s počátkem roku 2012 

ruší povinnost dopravců, aby důchodcům poskytovali padesátiprocentní slevu  

z jízdného v železniční dopravě. Ministr financí Miroslav Kalousek podepsal cenový 

výměr, který seniorům slevu zruší. (47.) 
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Tato změna v jízdném by se nemusela radikálně odrazit snížením zájmu o turistiku. 

V případě, že si senioři nevyberou z nabídky Českých drah, můžou pro cestování zvolit 

autobusovou či vlastní dopravu. 

Další očekávanou změnou, která se pravděpodobně odrazí ve zvýšení cen nabízeného 

zboží v hotelu Labyrint, je skutečnost, že po Novém roce podraží průměrně o 4 procenta 

většina tvrdého alkoholu. Potvrdili to prakticky všichni velcí výrobci lihovin. (45.)  

Dále se očekává, že většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v roce  

2012 na povinných zálohách zaplatí státu o 672 korun více než v roce 2011. Jedná  

se zhruba o 1,6procentní nárůst odvodů na důchodové a zdravotní pojištění. Důvodem 

je nová výše průměrné mzdy, kterou stanovuje vyhláškou vláda a pro potřeby výpočtů 

minimálních záloh, placených osobou samostatně výdělečně činou v roce 2012, činí  

25 137 korun. (29.) 

4.2.4 Politické podmínky 

Politické změny mají vliv na cestování obecně, např. rušení víz. Ale co se týče 

ubytovacích zařízení samotných, mohou být ovlivněna novelami zákona nebo 

nařízeními, která souvisejí s daným oborem.  

V rámci EU: Evropský akt pro malé podniky 

Akt pro malé podniky stanovuje deset principů, jež mají usnadnit malým a středním 

firmám život. Jsou rozděleny do tří důležitých oblastí: snížení administrativní zátěže, 

zajištění přístupu k financím a podpora přístupu na trh. 

Malé a střední podniky jsou pro evropskou ekonomiku zásadní. V EU působí přibližně  

23 milionů malých a středních podniků (představují 99% ze všech podniků), které 

zaměstnávají více než 90 milionů lidí (jde o 67% pracovních sil zaměstnaných 

v soukromém sektoru). (43.) 

V rámci ČR: Program pro podporu živnostníků 

Ubytovací zařízení většinou provozují drobní a střední podnikatelé, kteří jsou podle 

ODS zárukou sociální stability v době globální ekonomické krize. Občanská 

demokratická strana (ODS) se snaží svým programem živnostníky podporovat např. 

tím, že: 
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 snížila administrativní zátěž spojenou s podnikáním o cca 9%; 

 zjednodušila hygienické normy pro restaurace a hospody. 

Oproti ODS Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) podporuje velké firmy, 

zahraničním společnostem poskytuje určité daňové úlevy, naopak domácí živnostníky 

zatěžuje minimální daní a zvýšenými odvody na zdravotní a sociální pojištění  

a podobně. (17.) 

4.2.5 Technologické podmínky 

Oblast technologií se neustále rozvíjí a přináší nové poznatky. Pro horské hotely se jeví 

v zimním období jako pozitivum zejména pokrok v technologiích v rámci provozování 

lyžařských reálů. Neboť to zaručeně přiláká více turistů, potenciálních hostů. Patří sem 

výroba technického sněhu pomocí sněžných děl, sněhové frézy či moderní sněžné rolby, 

upravující „sjezdovky“. Dále modernizace lyžařských vleků, lanovek a různé atrakce, 

jako dětský snowpark nebo snowtubing (jízda na svahu na gumových člunech). Horská 

služba ocení rychlost sněžných skútrů. V létě jsou výhodou křovinořezy a traktorové 

sekačky, upravující neschůdný terén. 

Hotel Labyrint umožňuje hostům wi-fi připojení a v současné době pracuje na tvorbě 

nových webových stránek. Přínosem by mohlo být moderní vybavení pokojů, nebo 

zavedení moderní technologie využívané v gastronomii, respektive v kuchyni.  

Čím výkonnější zařízení, tím rychlejší příprava pokrmů a následně spokojenější hosté.  

4.2.6 Klima a vegetace v Beskydech 

CHKO Beskydy zaujímá plochu 1160 km čtverečných, po Šumavě je druhou největší 

chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Podnebí Beskyd určuje jejich poloha v centru 

Evropy, kde se střetávají vlivy kontinentálního a oceánského klimatu. Oceánské 

vzdušné masy přinášejí mírnou zimu, chladnější léto, velkou oblačnost a množství 

srážek. Vzduch kontinentálního typu jsou typické značné rozdíly teploty, méně srážek  

a oblačnosti.  

Průměrné roční teploty se v podhůří Beskyd pohybují okolo 6 - 7 °C. S rostoucí 

nadmořskou výškou rychle klesají. Nejchladnější jsou vrcholy Beskyd  

s teplotami pod 4 °C. Na Lysé hoře je průměrná roční teplota 2,5 °C. Vůbec 

nejchladnějším měsícem v roce je na Lysé hoře leden s průměrnou teplotou -6,5 °C.  
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Počet letních dní, kdy teplota přestoupí 25 °C, se pohybuje od 0 (na vrcholech)  

do 40 (v pahorkatinách). Počet mrazových dní s minimem pod 0 °C činí  

od 100 v údolích do 170 na vrcholech. Délka slunečního svitu v oblasti činí průměrně 

1 500 - 1 600 hodin za rok.(1.) 

Srážky jsou klimatickým faktorem, u něhož se potvrzuje pravidlo, že v horách jsou 

větší než v nižších polohách. Lysá hora s průměrem 1 532 mm na metr čtvereční 

(srážky zde padají až 160 dní v roce) a další lokality, například Morávka - Slavíč  

s 1 451 mm na metr čtvereční patří mezi místa ČR nejbohatší na srážky. Silně  

se uplatňuje nechráněná návětrná poloha předního pásma hornatiny, přivráceného 

převládajícímu západnímu oceánickému proudění. Směrem do nižších poloh a k jihu 

oblasti pak srážek ubývá, roční úhrn však neklesá nikde pod 750 mm. Absolutní měsíční 

maximum dosažené na Lysé hoře činí 559 mm. (1.) 

Významnou formou srážek je sníh. Souvislá sněhová pokrývka se drží na hřebenech 

150 - 180 dní, v nejnižších polohách pouze 50 - 60 dní. Průměrná výška sněhové 

pokrývky se pohybuje mezi 120 a 190 cm, s maximem na Lysé hoře 198 cm. Díky 

konfiguraci terénu a zalesnění svahů nedochází v Beskydech k lavinám. (1.) 

Síla větru bývá obvykle větší v zimě než v létě a zároveň větší na horských hřebenech 

než na svazích v nízkých polohách. V zimním období může turisty na nezalesněných 

hřebenech (Javorníků, Vsetínských vrchů, Radhoště - Pusteven i dalších) překvapit 

bouřlivý, silný vítr. Způsobuje odvátí sněhu a je nebezpečím pro návštěvníky hor, 

protože je většinou doprovázen oblačností a srážkami. Největrnějším místem regionu  

je Lysá hora. 

Různorodost klimatických poměrů v regionu Beskyd (zejména v teplotách vzduchu  

a srážkových úhrnech) je způsobena členitým reliéfem. Rozdíl nadmořských výšek mezi 

nejnižšími a nejvyššími polohami dosahuje téměř 1100 m. 

V oblasti Beskyd dodnes zaujímají dominantní postavení lesy, pokrývající  

asi 60% zdejšího území. Jejich druhová stavba byla ale člověkem značně pozměněna, 

proto původní smíšené porosty byly většinou nahrazeny smrky. (1.) 
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4.3 Analýza vnějšího prostředí - Oborové okolí 

4.3.1 Analýza konkurence  

Z následující tabulky vyplývá, že počet ubytovacích zařízení a počet lůžek ve Zlínském 

kraji se od roku 2000 pozvolna snižoval (viz Tabulka 4). Během roku 2010 ubytovacích 

kapacit naopak nepatrně přibylo, což se dá považovat za úspěch. Neboť jak vyplývá 

z údajů Českého statistického úřadu (9.), v roce 2010 ve všech krajích, vyjma Prahy  

a Zlínského kraje, počet kapacit klesl, v lepším případě stagnoval. Přesto je konkurence 

v oboru stále vysoká a jednotlivá ubytovací zařízení soupeří o přízeň potenciálních 

hostů. 

Tabulka 4: Ubytovací kapacity Zlínského kraje 

Rok Počet 

zařízení 

Počet pokojů Počet lůžek Počet míst pro stany 

 a karavany 

2000 351 7 735 20 156 1 079 

2001 359 7 922 20 791 1 166 

2002 390 8 344 22 364 1 672 

2003 390 8 473 22 652 1 514 

2004 371 8 002 21 449 1 598 

2005 365 7 902 21 408 1 645 

2006 368 8 015 21 758 1 555 

2007 366 7 999 21 564 1 540 

2008 352 7 934 20 926 1 214 

2009 338 7 741 20 126 1 376 

2010 348 8 050 20 886 1 618 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (9.) 

 

Obrázek 6: Zlínsky kraj – mapa 

Zdroj: (31.) 
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Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji za rok 2010 

Z pravidelných měsíčních statistických šetření bylo zjištěno, že v roce 2010 navštívilo 

a nejméně jednu noc přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského 

kraje 458,3 tisíce hostů (mapka Zlínského kraje viz Obrázek 6). Ve srovnání  

s rokem 2009 došlo k přírůstku návštěvníků kraje o 2,3 %. Počet hostů nerezidentů  

(tzn. zahraničních) se nepatrně zvýšil o 0,1  procentního bodu (p. b.). Domácích hostů 

(rezidentů) přibylo o 2,6 %. Poměr přenocování v roce 2010 se posunul proti roku  

2009 o 0,1 procentního bodu ve prospěch přenocování domácích hostů,  

a to na 89,4 % domácích a 10,6 % cizích hostů. Zahraniční hosté přijížděli nejvíce 

ze Slovenska, dále z Německa a Polska. (11.) 

Z tabulky, uvedené níž (viz Tabulka 5), je patrná převaha tuzemských hostů (rezidentů) 

nad zahraničními. Jejich podíl je téměř 7krát vyšší. Počet hostů ve Zlínském kraji  

za posledních 10 let kolísal. 

Tabulka 5 Návštěvnost ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji 

Rok Počet 

hostů 

Nerezidenti 
(= zahraniční 

hosté) 

Rezidenti 
(= domácí 

hosté) 

Počet 

přenocování 

Nerezidenti 
(= zahraniční 

hosté) 

Rezidenti 
(= domácí 

hosté) 
2000 464 245 60 005 404 240 2 288 880 229 044 2 059 836 

2001 443 704 86 972 356 732 1 828 662 313 362 1 515 300 

2002 474 026 84 446 389 580 1 937 704 322 032 1 615 672 

2003 520 872 75 716 445 156 2 003 643 292 717 1 710 926 

2004 522 425 81 718 440 707 1 964 183 316 053 1 648 130 

2005 488 766 71 050 417 716 1 827 599 258 652 1 568 947 

2006 508 557 72 020 436 537 1 872 477 249 125 1 623 352 

2007 532 482 77 308 455 174 1 832 753 247 183 1 585 570 

2008 497 452 72 938 424 514 1 682 314 209 243 1 473 071 

2009 448 222 59 236 388 986 1 555 059 166 081 1 388 978 

2010 462 676 57 939 404 737 1 568 053 160 870 1 407 183 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: (9.) 

Následující tabulka (Tabulka 6) ukazuje čisté využití lůžek a využití pokojů hotelů  

a podobných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji (v %). 
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Tabulka 6: Čisté využití lůžek a využití pokojů  

 Zlínský kraj 

Rok Čisté využití lůžek (%) Využití pokojů (%) 

2000 49 53,5 

2001 50,3 55,1 

2002 47,5 52 

2003 37,1 43,1 

2004 37,1 43,4 

2005 33 39,3 

2006 32,9 40,1 

2007 33,2 40 

2008 34 39,6 

2009 30,2 36 

2010 30,4 36,2 

Zdroj: (9.) 

Konkurence v Horní Bečvě 

Horský Hotel Labyrint se nachází nedaleko hranic se Slovenskou Republikou, na konci 

obce Horní Bečva. To je přibližně 20 km východně od Rožnova pod Radhoštěm  

(dále jen Rožnov), tedy ve Zlínském kraji, okrese Vsetín. Rožnov láká tisíce turistů 

k návštěvě Valašského muzea v přírodě. Podle průzkumu organizace CzechTourism
3
 

v roce 2008 patřilo právě zmíněné Valašské muzeum v přírodě na páté místo v TOP 5 

nejnavštěvovanějších muzeí a galerií v ČR. (7.) 

Někteří z turistů přijíždějí pouze na jednodenní výlet, jiní ale využívají ubytovacích 

služeb v okolí Rožnova, například právě v Horní Bečvě. 

Níže uvedené konkurenty jsem zvolila na základě společné lokality. V obci Horní 

Bečva lze najít hned několik ubytovacích zařízení, která se jeví jako silná konkurence 

pro Hotel Labyrint. Patří mezi ně Hotel Duo, Hotel Cherry a Hotel Kahan.  

 

                                                 
3
 CzechTourism je příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu cestovního ruchu 
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Marketingový mix konkurentů Hotelu Labyrint 

1. Hotel Duo 

 

Obrázek 7: Hotel Duo 

Zdroj: (26.) 

Hotel Duo se nachází asi 3 km od centra obce Horní Bečvy. Jedná se o komplex dvou 

samostatných budov Duo I. LUX a Duo II. Standard. Ty jsou od sebe vzdáleny  

cca 50 metrů. Celý hotel je nekuřácký.  

a) Product (produkt) 

Hotel Duo nabízí ubytování ve dvou- až šestilůžkových pokojích kategorie Standard  

(= 2 hvězdičky) a dvou- až třílůžkových pokojích kategorie Luxury (= 5 hvězdiček) 

nebo ve čtyřlůžkových apartmánech Luxury (podrobněji viz Všechny pokoje jsou 

moderně zařízené, s televizí (v kategorii Luxury LCD televizorem) a možností Wi-fi 

připojení.  

Co se týče stravování, mají hosté možnost snídaně, polopenze nebo plné penze. 

Odpolední občerstvení je zdarma. Snídaně probíhají bufetovým způsobem, obědy  

a večeře formou rautu (výběrem studené a teplé kuchyně).  

Hotel nabízí možnost pořádání rodinných oslav, svatebních hostin. Pro firmy jsou 

schopni uspořádat firemní akce, školení, kongresy apod. 

Umožňují zakoupit Dárkový poukaz na služby vytvořený „na míru“ podle přání 

kupujícího. 

(25.),(19.) 
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Tabulka 7). Všechny pokoje jsou moderně zařízené, s televizí (v kategorii Luxury LCD 

televizorem) a možností Wi-fi připojení.  

Co se týče stravování, mají hosté možnost snídaně, polopenze nebo plné penze. 

Odpolední občerstvení je zdarma. Snídaně probíhají bufetovým způsobem, obědy  

a večeře formou rautu (výběrem studené a teplé kuchyně).  

Hotel nabízí možnost pořádání rodinných oslav, svatebních hostin. Pro firmy jsou 

schopni uspořádat firemní akce, školení, kongresy apod. 

Umožňují zakoupit Dárkový poukaz na služby vytvořený „na míru“ podle přání 

kupujícího. 

(25.),(19.) 

Tabulka 7: Hotel Duo – nabídka pokojů 

V závorkách jsou uvedeny počty pokojů. 

 Budova Duo I. Budova Duo II. 

 
Kategorie: 

Luxury ***** Standard ** 

Pokoje  Dvoulůžkové (22) 

 Třílůžkové (4) 

přizpůsobené pro 

hendikepované hosty 

 Čtyřlůžkové apartmány 

(10) 

 dvoulůžkové (14) 

 čtyřlůžkové (3)  

 2 pokoje až se šesti 

lůžky. Některé z 

pokojů mají možnost 

přistýlky. 

Sociální zařízení Nově zařízená luxusní koupelna je 

vybavena sprchovým koutem a 

toaletou, součástí: fén, nové 

ručníky a osušky (2011). 

Všechny pokoje mají vlastní 

koupelnu a toaletu. 

Připojení k internetu Wi-Fi na pokojích Wi-Fi na pokojích 

Další zařízení budovy recepce, restaurace, bar 

vnitřní vyhřívaný bazén, 

wellness centrum, jednací 

místnost, konferenční sál 

klubovna s krbem, kolárna 

(úschova kol), lyžárna 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (26.) 
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b) Price (cena) 

Hotel Duo poskytuje ubytování ve dvou kategoriích. Luxury ***** (dále LUX)  

a Standard ** (dále Standard). Ceny ubytování a dětské slevy uvádí Tabulka 8.  

Tabulka 8: Ceník ubytování Hotelu Duo 

Ceník ubytování Hotelu Duo 

 Termín 

 

Ceny jsou uvedeny za 

dospělou osobu a noc v Kč 

(včetně všech daní a 

poplatků) 

Hlavní sezona 

2. 7. - 27. 8. 2011 

 

Vedlejší sezona 

20. 3. 2011 – 2. 7. 2011 

27. 8. 2011 – 17. 12. 

2011 

Apartmán LUX ***** 1 050 Kč 850 Kč 

Pokoj LUX***** 950 Kč 750 Kč 

Pokoj Standard** 650 Kč 550 Kč 

Přistýlka 450 Kč  350 Kč 

Neobsazené lůžko 450 Kč 350 Kč 

Slevy:   

Děti do dovršení 3let bez 

nároku služby: zdarma 

Sleva platí pro maximálně 2 děti v doprovodu 1 dospělé osoby. 

Děti od 3 let do dovršení 12 

let: sleva 50 % z ceny ubytování 

Sleva platí pro maximálně 2 děti v doprovodu 1 dospělé osoby. 

Mládež od 12 do dovršení 15 

let: sleva 15 % z ceny ubytování 

Sleva platí pro maximálně 2 děti v doprovodu 1 dospělé osoby. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (25.) 
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Jak již bylo uvedeno, hosté mají možnost zvolit jako typ stravování snídani, polopenzi 

nebo plnou penzi. Konkrétní ceny uvádí následující Tabulka 9. 

Tabulka 9: Ceník stravování Hotelu Duo 

Ceník stravování Hotelu Duo (Kč/osoba) 

  Děti do 

tří let 

Děti a 

mládež (3-15 

let) 

Dospělí 

Snídaně 

zdarma 

60 Kč 90 Kč 

Polopenze 140 Kč 210 Kč 

Plná penze 220 Kč 330 Kč 

Odpolední občerstvení zdarma zdarma 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (25.) 

V recepci hotelu Duo lze používat k úhradě platební karty (Visa, MasterCard). 

c) Place (distribuce)  

Distribuce služeb je usnadněna využitím internetu, většinou komunikace probíhá 

přímo klientem telefonicky, požadované služby jsou potvrzeny písemně,  

e-mailem. Služby jako takové probíhají přímo v hotelu a jeho zařízeních. 

V malém množství využívají cestovní kanceláře nebo agentury.   

d) Promotion (propagace)  

Hotel Duo je propagován zejména na svých webových stránkách  

www.hotel-duo.cz, na internetových stránkách dle vyhledávání klíčového slova. 

V malém rozsahu využívají reklamy v tisku. Spoléhají na to, že největší reklamu 

jim dělají samotní klienti, kteří se i několikrát do roka rádi vracejí. 

(19.) 

e) People (lidé)  

Hotel Duo se nezaměřuje na určitý typ klientely. Je to rodinný hotel  

s animačními programy pro děti a zároveň vyjde vstříc seniorům, základním 

školám či manažerům.  

 

 

 

http://www.hotel-duo.cz/
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f) Partnership (spolupráce)  

Hotel Duo spolupracuje s dodavateli: Pekárna Lešňanka (Lešná), Plzeňský 

Prazdroj, Vinné sklepy Valtice, a.s. Převážnou část zboží dodává velkoobchod 

Makro. 

g) Packaging (tvorba balíků služeb)  

Aktuálně nabízí Hotel Duo na svých webových stránkách následující balíčky 

služeb: 

 Vánoce na horách 

 Silvestr v Beskydech 

 Antismogový pobyt 

 Wellness pobyt pro seniory 

 Wellness víkend (26.) 

h) Programming (tvorba programů)  

Hotel Duo se snaží stále lákat na nevšední gurmánské zážitky. U příležitosti oslav 

svátku sv. Martina připravil od 11. listopadu 2011 Svatomartinské hody s Ochutnávkou 

svatomartinských vín a tradiční husí hody. Víkend 9. - 11. 12. 2011 proběhne  

ve znamení Zabijačkových hodů. Hotel Duo nezapomíná ani na děti, pro které jsou vždy 

připraveny animační programy.(26.), (19.) 

2. Hotel Cherry 

 

Obrázek 8: Hotel Cherry 

Zdroj: (49.) 
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Hotel Cherry se nachází v obci Horní Bečva, v těsné blízkosti přehrady. V zimě nabízí 

možnost využití nedalekých lyžařských vleků a množství běžkařských tratí. 

K dispozici je krytý bazén, sauna, bowlingová dráha, solná jeskyně. Milovníci koní 

ocení možnost vyjížděk. Lze využít internetové připojení. Dále v hotelu Cherry zajišťují 

pořádání firemních akcí a školení s využitím digitální projekce. (28.) 

a) Product (produkt) 

Hotel Cherry nabízí ubytování v hotelu (kapacita 60 osob), bungalovech 

(kapacita 40 osob), nebo chatách (kapacita 30 osob). Každý pokoj má vlastní 

sociální zařízení a televizní rozvod. Vybavení bungalovů představuje WC, 

sprcha, TV. Stravování probíhá formou polopenze nebo plné penze. 

b) Price (Cena) 

Hotel Cherry rozlišuje dvě základní cenové skupiny a to dospělé a děti do 13 let. 

Níže uvedená Tabulka 10 uvádí konkrétní ceny za ubytování bez stravy nebo 

s polopenzí. 
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Tabulka 10: Ceník ubytování Hotelu Cherry 

Ceník ubytování v Hotelu Cherry (Kč/osoba/den) 

Ubytování v hlavní budově 

 Bez stravy  Polopenze  

Dospělá osoba 275 Kč 455 Kč 

Děti do 13 let 230 Kč 370 Kč 

Senior pobyty (duben, květen, červen, září, říjen, 

listopad) 

380,--/osoba/den/plná 

penze 

Ubytování v bungalovu (WC, sprcha, TV) 

Dospělá osoba 240 Kč 430 Kč 

Děti do 13 let _____ 350 Kč 

Poplatek za psa  60 Kč/den 

Poplatek za TV 30 Kč/den 

Ubytování v chatě (bez sociálního zařízení) 

Osoba/den 190 Kč 380 Kč 

Ceny jsou smluvní, v případě zájezdu, školení apod. je lze po dohodě upravit. 

Rekreanti hradí skutečnou spotřebu elektrické energie dle elektrických hodin. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (28.) 

c) Place (Distribuce)  

Distribuce služeb je usnadněna využíváním internetu. Zákazník objednává 

služby telefonicky a e-mailem. Zakoupení služby a jejich realizace probíhá 

přímo v Hotelu Cherry. 

d) Promotion (Propagace)  

Hotel Cherry se prezentuje zejména na svých webových stránkách 

www.hotelcherry.cz. Dále využívá služeb cestovních kanceláří, propagace 

v tisku, u smluvních partnerů nebo navazují osobní kontakty. 

(18.) 

e) People (lidé)  

Hotel Cherry se zaměřuje na mateřské školy, základní školy a seniory.  

http://www.hotelcherry.cz/
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f) Partnership (spolupráce)  

Hotel Cherry dováží část zboží z Makra. K ostatním významným dodavatelům 

patří Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Nowaco, pivovar Plzeňský 

Prazdroj (respektive pivovar Radegast), pekárna V.K.P., spol. s.r.o. a Vaja, spol. 

s r.o. (prodej a servis zahradní techniky). 

g) Packaging (tvorba balíků služeb)  

Hotel Cherry nabízí wellness balíčky služeb: 

 Romantický víkend 

 Relaxační víkend 

 Týden pro ženy 

h) Programming (tvorba programů)  

Hotel využívá touhy aktivních seniorů načerpat nové síly v Beskydech  

a ve vybraných měsících má pro ně lákavou nabídku ubytování včetně plné 

penze (viz Tabulka 10). (28.) 

 

3. Hotel Kahan 

 

Obrázek 9: Hotel Kahan 

Zdroj: (64.) 

Hotel Kahan je umístěn v mírném svahu, nedaleko přehrady Horní Bečvy. Je tvořen 

dvěma samostatnými budovami (Budova A, Budova B). 
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a) Product (produkt)  

V nabídce Hotelu Kahan jsou k dispozici dvou- nebo třílůžkové pokoje 

s možností přistýlky a čtyřlůžkové pokoje. Jsou vybaveny vlastním sociálním 

zařízením, TV a wi-fi připojením. 

b) Price (cena) 

Tabulka 11: Hotel Kahan - ceník 

 2.1. – 18.3.2012 18.3. – 30.6.2012         30.6. – 1.9.2012 

Dospělí a děti nad 14 

let 

550 Kč/den 510 Kč/den 550 Kč/den 

Děti do 14 let 380 Kč/den 380 Kč/den 400 Kč/den 

Děti do 3 let bez 

nároku na služby 

zdarma zdarma zdarma 

 

Neobsazené lůžko 100 Kč/den 100 Kč/den 100 Kč/den 

Pes pouze malá rasa 50 Kč/den 50 Kč/den 50 Kč/den 

Zdroj: (65.) 

Tabulka 11 uvádí ceny za ubytování v konkrétních termínech. Cena zahrnuje 

polopenzi. 

 

c) Place (distribuce)  

Distribuce služeb probíhá s využitím internetu. Služby jsou objednávány 

telefonicky a emailem. Realizovány jsou přímo v prostorách hotelu Kahan. 

d) Promotion (propagace)  

Převážně internet (vyhledávání pomocí klíčový slov, proklik). Vše podrobují 

analýze, díky níž je velká šance na získávání většího počtu potenciální klientely, 

která je nezbytná pro chod hotelu. Služeb cestovní agentury nebo cestovní 

kanceláře nevyužívají vůbec. 

e) People (lidé) 

V Hotelu Kahan se nezaměřují na určitou cílovou skupinu, snaží se nabízet 

pobyty jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory a nebrání se ani lyžařským 
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soustředěním, školám v přírodě nebo akcím sportovních klubů, které zde 

pořádají různé aktivity. 

f) Partnership (spolupráce)  

Hotel Kahan spolupracuje s dodavateli Radegast, Coca-Cola, Pekárny Lešná, 

Vinařství Blatnička, Vinařství Šabata, Vinařství Marcinčák. Převážnou část 

zboží pořizují v Makru. (20.) 

g) Packaging (tvorba balíků služeb)  

Aktuálně nabízí Silvestr na horách 2011.: 

Večerní silvestrovský program zahrnuje: 

 živou hudbu 

 druhou večeři formou rautu 

 novoroční přípitek 

 novoroční ohňostroj 

h) Programming (tvorba programů)  

Hotel Kahan s využitím vlastního rehabilitačního zařízení nabízí relaxačně ozdravné 

pobyty. Speciální nabídkou pro milovníky adrenalinu je pořádání tandemového 

paraglidingu. (65.) 

4.3.2 Analýza zákazníků 

Za účelem získání informací od potenciálních zákazníků jsem sestavila dotazník  

a následně provedla dotazníkové šetření. Otázky jsem formulovala spíše v obecné 

rovině, abych získala představu o tom, kolik lidí tráví dovolenou v České republice, zda 

navštěvují horské oblasti a na co kladou důraz při výběru ubytovacího zařízení. 

Dotazník v plném znění viz příloha. Následující grafy zachycují výsledky provedeného 

průzkumu. 

Dotazníkové šetření 

Zúčastnilo se 160 dotazovaných, muži i ženy z různých krajů ČR. Zaměřila jsem  

se převážně na věkové kategorie do 30 let (studenti, pracující i ženy na mateřské 

dovolené nebo nezaměstnaní). Znění dotazníku viz Příloha 9 Vzor dotazníku. 
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Graf 4: Výsledky 1. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak ukazuje Graf 4, v České republice tráví dovolenou 78 % dotazovaných.  22 % tráví 

dovolenou pouze v zahraničí.  

 

Graf 5: Výsledky 2. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 39 % respondentů si dopřeje dovolenou jedenkrát ročně, více než polovina 

dotazovaných dvakrát ročně a 15 % si užívá dovolené třikrát za rok. Zbývajících  

11 % uvádělo, že tráví dovolenou např. jednou za dva roky, jednou za tři roky, 

nepravidelně, respektive podle svých finančních i časových možností, nebo navštěvuje 

spíše různé akce, festivaly (viz Graf 5). 

 

Graf 6: Výsledky 3. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak uvádí Graf 6, v rámci jednoho pobytu tráví na dovolené 41% dotazovaných  

jeden týden, čtvrtina dotazovaných 8 – 10 dní. 13% respondentů vyhledává spíše 

víkendové pobyty. 11 % si dopřeje pobyt v délce 11 – 15 dní. 7 % dotázaných považuje 

za dovolenou i 1 – 2 denní pobyt. Pouhá 3% uvedla, že délka pobytu je různá, 

nebo že k dovolené využívají prázdniny (studenti). 
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Graf 7: Výsledky 4. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Téměř třetina dotazovaných navštěvuje horské oblasti v letním i v zimním období.  

23% nenavštěvuje hory v ČR vůbec. 21 % jezdí do horských oblastí pouze  

v zimě přibližně stejný počet pouze v létě. Zbylých 5 % uvedlo, že je to různé,  

např. že jezdí do českých hor i na podzim, že jezdí občas v létě, nebo že se rozhodují 

podle aktuálního počasí (viz Graf 7). 
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Graf 8: Výsledky 5. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

41 % dotazovaných uvedlo, že obvykle tráví dovolenou s kamarády,  

34 % s partnerkou/partnerem či manželkou/manželem. 10 % tráví dovolenou s rodinou, 

s dětmi, dalších 10 % uvádělo jako společníky na dovolené např. rodiče nebo 

sourozence. 5 % tráví dovolenou nejčastěji sami (viz Graf 8). 

 

Graf 9: Výsledky 6. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Necelá třetina dotazovaných využívá při svém pobytu služeb penzionu.  

22 % dotazovaných se ubytovává v hotelu, téměř stejný počet využívá kempů. Jako jiné 

uváděli dotazovaní vlastní chatu/chalupu, pronájem cizí chaty, apartmán, stanování 

mimo kemp nebo ubytování v soukromí. 9 % využívá turistickou ubytovnu.  

Pouhé 1 % uvedlo, že vyhledává motely (viz Graf 9).  

 

Graf 10: Výsledky 7. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše uvedený Graf 10 ukazuje průměrné hodnoty faktorů, podle kterých dotazovaní 

vybírají ubytovací zařízení. Na škále 1 až 5 zvolili jako nejčastěji využívaný faktor 

internet, následovalo doporučení známých. Co se týče cestovních kanceláří a cestovních 

agentur, dotazovaní uváděli, že jejich služby téměř nevyužívají. 
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Inzerci v tisku a reklamu v rádiu neužívají vůbec nebo téměř. Jako „jiné“ někteří uvedli, 

že nevyužívají jiných faktorů, než uvedených výše v tomto odstavci. Jiní zmiňovali,  

že dají na knižního průvodce nebo na vlastní zkušenost s ubytovacím zařízením. 

 

Graf 11: Výsledky 8. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče stravování během pobytu na dovolené, třetina respondentů upřednostňuje 

polopenzi. 23 % stravovacích služeb nevyužívá a vozí si vlastní zásoby. 17 % volí 

ubytování bez stravy s tím, že navštěvují místní restaurace a 15 % dává přednost 

ubytování se snídaní. Plnou penzi využívá 6 % a stejné procento uvedlo, že vyhledává 

formu all inclusive, stravuje se u příbuzných, rozhodne se až na místě, nebo je to různé 

(viz Graf 11). 
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Graf 12: Výsledky 9. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Většina respondentů při výběru ubytovacího zařízení porovnává nabídku s konkurencí, 

17 % nikoliv. 4 % uváděla, že neporovnává, pokud dostane doporučení od známých, 

nebo že vybírá „naslepo“, případně je to různé (viz Graf 12). 

 

Graf 13: Výsledky 10. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 13 ukazuje, že více než polovina dotazovaných se ráda vrací do stejného 

ubytovacího zařízení, pokud je spokojena se službami. 45 % se i přes spokojenost 

nevrací, protože rádi poznávají nová místa. 3 % uvedla, že se vrací do stejné lokality, 

ale zkouší jiná ubytovací zařízení. 

 

 

Graf 14: Výsledky 11. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako prioritní faktor z hlediska rozhodování potenciálních hostů se jeví na škále  

1 – 5 lokalita, následuje cena a kvalita služeb. Dále respondenti oceňují možnost 

sportovního vyžití (hřiště, bazén, apod.), kladné reference a originalitu ubytovacího 

zařízení. Nabídka speciálních služeb (masáže, prádelna, apod.) představuje průměrnou 

důležitost, stejně tak vlastní parkoviště. Lékařská pomoc je dotazovanými považována  

za nejméně důležité z nabízených kriterií (viz Graf 14). 
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Graf 15: Výsledky 12. otázky dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední graf ukazuje, co dotazované hosty zaručeně odradí. Vítězí neochota personálu 

a špatná komunikace (46 %), s velkým rozdílem následuje málo dostupných informací 

(27 %). 19 % uvedlo, že je odradí dražší cena služeb než u konkurence a naopak  

5 % dotazovaných je zastrašeno nízkou cenou. Velká vzdálenost je problémem  

pro pouhá 2 %. Jako „jiné“ uvedlo 1 % negativní zkušenost. 

V dotazníku jsem nabídla dotazovaným možnost vyjádřit se k tomu, s čím jsou obvykle 

během pobytu nespokojeni. Na dotaz: Uveďte, co je pro Vaši spokojenost důležité,  

ale v ubytovacích zařízeních to doposud postrádáte, uváděli často: 

 že neví; 

 že byli dosud spokojeni;  

 že jim nic nechybí; 

 že si vybírají podle svých potřeb. 

 

Přesto někteří využili možnost napsat svou negativní zkušenost a uváděli následující: 
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Opakovaně: 

 ochota a vstřícnost personálu; 

 profesionalita; 

 Wi-fi připojení; 

 vyžití pro děti; 

 sportovní vyžití; 

Dále:  

 lekce salsy (tance), zábava, karaoke, kino; 

 bezbariérový přístup a informace o něm; 

 chutná strava. 

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, velká část respondentů jezdí na dovolenou  

1 – 2krát ročně a upřednostňují pobyty v délce trvání 5 – 7 dní. V České republice tráví 

dovolenou většina dotazovaných. 95 % navštěvuje horské oblasti v ČR. Na rekreaci 

jezdí dotazovaní obvykle s kamarády a partnerem/manželem. K ubytování využívají 

nejčastěji penzion nebo hotel. Ubytovací možnosti vyhledávají zejména pomocí 

internetu a na základě doporučení známých. Z hlediska stravování upřednostňují 

polopenzi. Porovnávají často nabídky konkurentů a polovina dotazovaných  

se v případě spokojenosti ráda vrací na stejné místo. Dotazované při rozhodování 

o výběru ubytovacího zařízení zaručeně odradí neochota personálu a špatná 

komunikace. Přestože většina hostů uvádí, že byla dosud spokojena, mnozí by uvítali 

vstřícnější personál a více možností sportovního vyžití či zábavy. 

Zákazníci Hotelu Labyrint 

Co se týče složení klientely Hotelu Labyrint, nejvíce hostů přijíždí z Jihomoravského  

a Moravskoslezského kraje. 

 Jihomoravský kraj 60 % hostů 

 Moravskoslezský kraj 39% hostů 

 Slovenská republika   1 % hostů 

Z hlediska tržeb jsou dominantní základní školy. (Procentuelní složení tržeb viz 4.6.) 
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4.3.3 Analýza dodavatelů 

Většinu surovin potřebných k přípravě pokrmů a zboží určené k prodeji hostům pořizuje 

hotel Labyrint v Makru. Vlastníkem je Společnost Makro Cash&Carry ČR. K dalším 

dodavatelům patří Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., pivovar Plzeňský Prazdroj 

(respektive pivovar Radegast), Pekárny Delta. Procentuelní zastoupení dodavatelů  

viz sub-kapitola 4.6. 

Makro 

Patří do velkoobchodní sítě společnosti Makro Cash&Carry ČR. Poskytuje služby 

výhradně registrovaným zákazníkům, podnikatelským subjektům (fyzickým  

i právnickým osobám). Výhodou velkoobchodu je prodej široké škály zboží  

za zvýhodněné ceny. (39.) 

Coca-Cola HBC Česká Republika, s.r.o. 

Společnost patří mezi největší světové producenty značkových nápojů společnosti  

The Coca-Cola Company od které postupuje časově a územně omezená oprávnění  

k tomu, aby mohla vyrábět a distribuovat hotové nealkoholické nápoje. (61.) 

Pivovar Radegast a.s. 

Pivovar Radegast je nejmladším a nejmodernějším pivovarem v České republice.  

Radegast je občany Moravskoslezského kraje považován za pivní značku, která nejvíce 

symbolizuje moravskoslezský region. Je navíc významnou turistickou atrakcí, která 

ročně přiláká tisíce českých i zahraničních turistů. V roce 1999 se pivovar Radegast stal 

součástí spol. Plzeňský Prazdroj, a.s.(53.) 

Pekárny Delta 

Delta, klíčová značka v portfoliu United Bakeries, si už několik let drží pozici 

nejznámější značky pečiva v České republice. Delta vznikla nejprve jako firemní 

značka, ale byla používána brzy i jako produktová značka. Stala se synonymem  

pro nejvyšší kvalitu, těší se důvěře spotřebitelů (dvakrát vyhrála anketu 

„Nejdůvěryhodnější značka“). (14.) 
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4.3.4 Porterův model pěti hybných sil 

1. Vyjednávací síla dodavatelů  

Co se týče nákupu sortimentu, dodavatelé nemají příliš velkou vyjednávací sílu, neboť 

většinu zboží si vedoucí hotelu obstarává nákupem v obchodních řetězcích  

a ve velkoobchodních centrech Makro. Co se týče nealkoholických nápojů, 

spolupracuje hotel Labyrint se společností Coca Cola. Pivo (lahvové i sudové)  

si nechává dovážet od Pivovaru Radegast. Dalším dodavatelem jsou Delta Pekárny, 

které dováží denně čerstvé pečivo. Pekárny mají velkou vyjednávací sílu, vzhledem 

k tomu, že v regionu nemají silnou konkurenci. 

2. Vyjednávací síla odběratelů 

Část zákazníků hotelu tvoří střední školy, ale převažují školy základní, které využívají 

prostory hotelu v zimním období v rámci lyžařských výcviků, případně pořádají školu 

v přírodě. Některé z nich jsou již dlouholetými klienty, kteří se každoročně vracejí. 

Letní období bývalo pro hotel Labyrint dlouho ve znamení dětských táborů, pořádaných 

DDM (Dům dětí a mládeže). Postupně se ale snaží přecházet ke klientele tvořené 

individuálními rekreanty, ať už se jedná o jednotlivce, rodiny s dětmi, či skupiny. 

Vyjednávací síla odběratelů je celkem nízká, neboť mohou být snadno nahrazeni. 

3. Hrozba substitutů 

Vzhledem k tomu, že Česká republika se pyšní hned několika pohořími, hrozba 

substitutů je vysoká. V rámci tuzemska se dají za substituty považovat zejména 

ubytovací zařízení v nedalekých Jeseníkách, dále pak v Krkonoších. Z hlediska širšího 

pohledu lze za možnou náhradu považovat též pobyty v Alpách, neboť ceny pobytů 

nejsou často v porovnání o mnoho vyšší. Z pohledu dovolené obecně může být 

substitutem pobytová či poznávací dovolená v zahraničí, opět z toho důvodu, že ceny 

zahraničních a tuzemských zájezdů se mnohdy dají porovnávat. Proto je potřeba,  

aby hotel stále dbal na kvalitu nabízených služeb, snažil se více přiblížit potřebám 

zákazníků a připomínal se jim. 
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4. Konkurenční rivalita 

Konkurence je vysoká. V Horní Bečvě je hned několik hotelů. Hotel Duo a Hotel Kahan 

se nacházejí ve svahu nad místní přehradou, Hotel Cherry v její těsné blízkosti.  

Za konkurenta se do jisté míry dají považovat též rekreační chaty a apartmány v okolí.  

5. Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Jak vyplývá z výše uvedeného odstavce, v okolí obce Horní Bečvy je poměrně dost 

ubytovacích zařízení. Z toho se dá usoudit, že pokud by se snad někdo rozhodl v této 

oblasti vybudovat další hotel či penzion, musel by přijít s něčím novým, nečekaným  

a věnovat velkou pozornost zejména originalitě a propagaci. Potom by snad měl naději, 

že dokáže získat dostatek klientů pro fungování svého ubytovacího zařízení. Otázkou  

je, jak dlouho by se na trhu dokázal udržet. 

4.4 Analýza vnitřního prostředí – Hodnotový řetězec Hotelu Labyrint 
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Obrázek 10: Hodnotový řetězec 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (48.) 

 

4.4.1 Hodnotový řetězec Hotelu Labyrint 

Smyslem hodnotového řetězce je definovat činnosti, které přispívají k tvorbě přidané 

hodnoty pro zákazníka. Za přidanou hodnotu Hotelu Labyrint se dají považovat kvalitní 

služby, ač na standardní úrovni, za nízkou cenu oproti konkurenci.  
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4.4.2 Primární činnosti 

Řízení vstupních operací 

V Hotelu Labyrint lze rozčlenit tyto operace do dvou oblastí: kuchyně a přijímání hostů. 

V kuchyni se jedná o zajišťování surovin, nákup a jejich skladování. Suroviny jsou 

dováženy stálými dodavateli, nebo obstarávány personálem v Makru. Frekvence nákupu 

se liší dle sezónnosti a obsazenosti hotelu. Pro  různé položky jsou vymezeny dílčí 

sklady. Všechny sklady se nachází v dosahu kuchyně. Zásoby jsou pořizovány 

v takovém množství, aby nezůstávaly dlouhou dobu uskladněny, s cílem minimalizovat 

ztráty a odpad. Díky tomu dochází k poměrné úspoře nákladů.  

Oblast evidence hostů představuje přivítání hosta, ověření jeho osobních údajů. Tomu 

předchází úhrada zálohy na bankovní účet. Check-in probíhá na recepci  

od 14:00 do 21:00 hodin první den sjednaného pobytu dle písemně (elektronicky) 

potvrzené objednávky služeb. Host je povinen prokázat se platným občanským 

průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Recepční ověří identitu, host uhradí 

objednané služby, je seznámen se základními informacemi spojenými s pobytem 

v hotelu (čas snídaně, večeře, hotelový řád, apod.) a obdrží klíče od pokoje. 

Výroba a provoz 

Protože se nejedná o výrobní činnost, výrobou můžeme chápat poskytování 

ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ve spojitosti s vytvářením přijemného 

prostředí. Stejně jakou produkce výrobků je i u služeb důležitá kvalita, rychlost  

a přesnost. Pro přehlednost rozdělím služby do následujících úseků: 

Kuchyně 

Jedná se o prostory, v nichž dochází k přípravě pokrmů (snídaně, případně svačiny, 

obědy, večeře). O provoz kuchyně se starají dva kuchaři, kteří se střídají ve směnách 

krátký/dlouhý týden. V případě potřeby je jim je při ruce zbytek hotelového personálu, 

který se ujme pomocných kuchyňských prací. 

Snídaně i večeře probíhají formou bufetu. Tento způsob je velice oblíben, protože 

pokrmy na mísy průběžně doplňují a stále je široký výběr.   
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Je přísný zákaz vynášení jídelního sortimentu (jídel) nebo itineráře (nádobí) z prostor 

vyhrazených ke konzumaci.  

Kuchyně je k dispozici pouze v termínech, kdy je hotel obsazen hosty. Nefunguje tedy 

celoročně, ale v návaznosti na sezonu. V podzimní měsících i v jarním období je provoz 

omezen. Tento přístup předchází zbytečným nákladům, které by byly spojeny s výdaji  

za elektřinu a plyn v nevytížených měsících. 

Barový pult a recepce 

Při vstupu do hotelu se po pravé straně nachází recepce a na ni navazuje barový pult, 

jsou tedy propojené. Při menší obsazenosti hotelu obslouží oba tyto úseky jedna osoba. 

V případě větší vytíženosti jedna osoba zodpovídá za chod recepce a druhá obsluhuje 

hosty v úseku barového pultu. Barový pult a recepce jsou k dispozici od 8:00 do 21:00 

hodin nebo dle domluvy. Tím jsou minimalizovány mzdové náklady. 

Funkce recepce spočívá vedle přijímání a odhlašování hostů rovněž v: 

 přijímání a zpracování objednávek služeb a jejich vyřizování, 

 distribuce poskytovaných služeb zákazníkovi  

 poskytování informací o okolí  

(památky, tipy na výlet, turistické trasy, dopravní spoje), 

 prodej zboží (pohlednice, známky, hygienické potřeby), 

 půjčování map, jízdních řádů a sportovních potřeb, 

 vyřizování přání a stížností 

 přijímání telefonických hovorů, 

 doprovod hostů do prostor vnitřního bazénu hotelu, 

 elektronická komunikace se zákazníky a dodavateli, 

 přijímání a odesílání poštovních zásilek. 

Barový pult poskytuje výběr alkoholických i nealkoholických nápojů a nabízí prodej 

pochutin. 

Řízení výstupních operací 

S řízením výstupu v tomto případě souvisí check-out na recepci hotelu. Host je povinen 

poslední den svého pobytu vyklidit pokoj do 10 hodin. Zodpovědné osobě na recepci 
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doplatí částku za služby, využívané během pobytu, a odevzdá klíče. Tímto pro něj pobyt 

v hotelu končí.  

Marketing a odbyt 

Tato činnost je spojena s propagací hotelu a nabízených služeb. Hotel Labyrint  

má založen profil na sociální síti Facebook a propaguje se zejména na svých webových 

stránkách. Na nich potenciální zákazníci vyčtou údaje o hotelu a jeho okolí, ceník 

služeb a mohou si prohlédnout fotogalerii. Ve výstavbě jsou modernější webové 

stránky, které budou více interaktivní a umožní on-line rezervaci pomocí jednoduchého 

formuláře. To bude znamenat jistou úsporu času, a tím i nákladů, pro obě strany. Jiné 

formy prezentace v současné době hotel neužívá, kromě propagačních prospektů  

a pohlednic. Dříve využíval zprostředkovatelských služeb cestovní kanceláře a rovněž 

zasílal e-maily do základních škol. Ty se zpravidla každoročně vracejí s dětmi v rámci 

lyžařských výcviků, a proto se personál domnívá, že není třeba oslovovat další školy. 

Ani z toho důvodu tedy hotel neplýtvá finančními zdroji spojenými s distributory  

či propagací. 

Servisní služby 

Servisní služby se vážou nejen k samotnému pobytu v hotelu Labyrint. Jsou provázány  

s časem, který pobytu předchází, i který po něm následuje. Jedná se o vyřizování 

rezervací či storna zájezdu a o zjiśťování zpětné vazby ze strany zákazníků. Důležitý  

je kladný vztah k hostům a snaha vyjít vstříc. Hotel Labyrint zasílá svým stálým 

klientům „PF“ do nového roku jako poděkování za loajálnost. Náklady jsou zde téměř 

nulové. 

4.4.3 Podpůrné činnosti 

Infrastruktura podniku   

Hotel Labyrint je tvořen dvěma propojenými budovami. Každá z nich má samostatný 

vchod. Hlavní dvoupatrová budova slouží k ubytování hostů. K dispozici jsou  

dvou- až šestilůžkové pokoje (s možností přistýlek) s balkonem. Kapacita představuje 

s přistýlkami cca 90lůžek. Pokoje jsou s vlastním sociálním zařízením. V přízemí  

se nachází recepce s barovým pultem, restaurace s kapacitou cca 30 míst (využívaná 
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ubytovanými i neubytovanými hosty), dále toalety, lyžárna a místnost s hracím stolem 

pro stolní tenis.  

V létě je možnost venkovního posezení a konzumace nápojů a jídel na „zahrádce“  

před hotelem. Přízemí druhé budovy nabízí možnost rekreačního plavání ve vnitřním 

bazénu (3 x 7 m). V patře se nachází jídelna využívaná při větších skupinách  

(např. tábory, lyžařské výcviky) a kuchyně. Ta je pomyslně rozdělena na dvě části, 

jedna slouží pro přípravu pokrmů, druhá k umývání nádobí. Do budoucna plánuje 

majitel v této budově vybudování fitness-centra a infrasauny.  

Hotelový areál dále nabízí dřevěné sruby a turistickou chatu. Sruby jsou patrové, 

v přízemí je k dispozici koupelna, WC, obytná místnost s kuchyňským koutem  

a lednicí. V patře jsou dvě ložnice, celkem pro 4 až 6 osob (2+4). Turistická chata  

je až pro 12 osob. 

Organizační struktura je relativně jednoduchá. Přestože během několikaletého 

fungování hotelu Labyrint se zde vystřídalo již několik „pomocných sil“, stěžejní 

personál hotelu zůstal zachován. Vlastníkem hotelu Labyrint je HORESSO s.r.o. 

Společnost má jednoho zakladatele, který je jednatelem a zároveň jediným 

společníkem. Stará se o chod hotelové kuchyně a zodpovídá za provoz celého hotelu. 

Pod sebou má zaměstnance, kteří se střídají: 2 kuchaře, 4 osoby obsluhující recepci  

a restauraci. Tyto osoby mají na starost práci na recepci, za barovým pultem a chod 

restaurace. Směna představuje tři pracovníky (1 kuchař a 2 osoby na recepci). Kromě 

uvedených osob je v hotelu jedna pokojská, která pracuje nárazově.  

O účetnictví se stará externí účetní. Díky udržování minimálního počtu zaměstnanců  

se jedná o minimalizaci mzdových nákladů. 

Řízení pracovních sil 

Personál se příležitostně účastní školení souvisejících s oborem a sleduje trendy pomocí 

internetových zdrojů. Každý den provozu se koná neformální porada, při které  

se projednává aktuální dění v hotelu, v návaznosti na momentální situaci (požadavky 

hostů, denní menu, potřeba nákupu surovin, zboží, apod.). K náboru zaměstnanců 

využíval hotel inzerci v tisku. V současné době nehledá aktivně nové zaměstnance. 

Proto náklady vázané na tuto aktivitu jsou takřka nulové. 
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Technologický rozvoj 

Co se týče hotelu Labyrint, mohly by jej zajímat změny v oboru technologií v oblasti 

kuchyňských spotřebičů, informačních technologií. Protože si hotel nemůže dovolit 

velké investice, vybavení pokojů je zatím na standardní úrovni. Majitel však plánuje, 

vedle již zmíněného fitness-centra a infrasauny, vybavit během dvou let část pokojů 

moderním nábytkem a zařízením, odpovídajícím kategorii Komfort (***). V hotelové 

hale je k dispozici velkoplošná televizní obrazovka a reproduktory, využívané 

při pořádání diskoték pro hosty. V prostorách vnitřního bazénu jsou umístěny odsávače 

vlhkosti vzduchu a využívají se zařízení s provozem bazénu spojená. V zimním období 

je výhodou pro Hotel Labyrint sněhová fréza k usnadnění přístupu do hotelu jak 

hostům, tak dodavatelům. Tímto ušetří částku, kterou by představovaly mdové náklady  

za případného „údržbáře“. 

Obstaravatelská činnost  

Získávání vstupů je spojeno se stálými dodavateli, zejména Coca Cola, Pivovar 

Radegast, Pekárny Delta. Hotel Labyrint má s nimi dlouholeté zkušenosti a není tedy 

zásadní důvod, proč ve spolupráci nepokračovat. Podstatnou část zboží však majitel 

pořizuje ve velkoobchodní síti Makro, což mu umožňuje nákupy za výhodnější ceny.  

(Více o dodavatelích viz sub-kapitola 4.3.3) 

4.5 Marketingový mix Hotelu Labyrint 

4.5.1 Product (Produkt)  

Produktem se v tomto případě rozumí poskytované služby. Horský hotel Labyrint 

poskytuje ubytování ve zděné budově či ve srubech. Hlavní budova má k dispozici 

dvoulůžkové až šestilůžkové pokoje s možností přistýlek. Pokoje mají vlastní sociální 

zařízení (koupelna se sprchovým koutem, WC).  

Z hlediska stravování mají zákazníci na výběr snídani, polopenzi, nebo plnou penzi. 

Snídaně i večeře probíhají bufetovým způsobem, obědy obvykle výběrem z denního 

menu. V případě lyžařských výcviků v rámci škol je samozřejmostí pitný režim, děti  

na školách v přírodě dostávají navíc 2krát denně svačinu.  
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Dále nabízí hotel Labyrint možnost pořádání rodinných oslav, promocí, svatebních 

hostin, školení či firemních akcí. 

4.5.2 Price (Cena) 

V následující tabulce jsou uvedeny ceny za letní pobyty 2011 (viz Tabulka 12). Hosté 

jsou ubytováni ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 

(koupelna se sprchovým koutem, WC). K dispozici jsou i turistické vícelůžkové pokoje. 

Tabulka 12: Ceník Léto 2011 

Ceník letních pobytů 2011 v hotelu Labyrint (6 nocí, 7 dní)          

Termíny: Dospělá osoba a pobyt Dítě do 12 let a pobyt 

3. 7. - 9. 7. 2011 

2340 Kč 1950 Kč 

10. 7. - 16. 7. 2011 

17. 7. - 23. 7. 2011 

23. 7. - 29. 7. 2011 

31. 7. - 5. 8. 2011 

7. 8. - 13. 8. 2011 

21. 8. - 27. 8. 2011 

Turistické pokoje: 1980 Kč za osobu a pobyt  

Zdroj: Vlastní zpracování podle (46.) 

Dále uvádím aktuální ceny za silvestrovský pobyt v horském hotelu Labyrint  

(viz Tabulka 13) a cenu za osobu a noc během letního a zimního pobytu  

(viz Tabulka 14). Hosté mají možnost ubytování ve dvou-, tří-, čtyř-  

či pětilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, nebo v šesti-  

a osmilůžkovém pokoji též s vlastním sociálním zařízením. Stravování zahrnuje 

polopenzi (snídaně i večeře formou bufetu) a co se týče silvestrovského pobytu i druhou 

(silvestrovskou) večeři. Ta obsahuje: chlebíčky, chuťovky, slané pečivo, teplý a studený 

bufet, půlnoční přípitek. Atmosféra oslav z příchodu nového roku je umocněna 

reprodukovanou hudbou. 



74 

 

Tabulka 13: Ceník Silvestr 2011/2012 

Silvestr 2011/2012 

 Cena za osobu a pobyt v Kč 

Termín Dvoulůžkový 

pokoj 

Tří- až pěti 

lůžkový pokoj 

Turistický 

šestilůžkový 

pokoj 

Turistický 

osmilůžkový 

pokoj 

Od 29. 12. 2011 do  

1. 1. 2012 

2 970 Kč 2 370 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 

Od 30. 12. 2011 do  

1. 1. 2012 

2 770 Kč 2 170 Kč 1 960 Kč 1 960 Kč 

Od 31. 12. 2011 do  

1. 1. 2012 

2 370 Kč 1 970 Kč 1 760 Kč 1 760 Kč 

Sleva:     

Děti do 12 let:                                                                  sleva 20 % z ceny  

Děti do tří let: Bez nároku na lůžko a stravu:                 100 Kč na noc 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (46.) 

Tabulka 14: Cena za osobu a noc 

Pobyt Cena za osobu a noc 

Denní pobyt (ubytování + polopenze) 420 Kč 

Zimní denní pobyt (ubytování + polopenze) 450 Kč 

Denní pobyt (ubytování + plná penze) 490 Kč 

Zimní denní pobyt (ubytování + plná penze) 550 Kč 

Děti do 12 let  sleva 20 % z ceny 

Děti do tří let (bez nároku na lůžko a stravu)  100 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (46.) 

http://www.volny.cz/labyrinthotel/
http://www.volny.cz/labyrinthotel/
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4.5.3 Place (Distribuce)  

Na rozdíl od výrobků, které mohou být dodány přímo k zákazníkovi, produkty 

cestovního je nutno realizovat jen v místě jejich poskytování. Distribuce služeb 

k zákazníkovi probíhá ze strany hotelu telefonicky, elektronickou poštou, klasickou 

poštou, tedy přímo. Služby jsou zakoupeny na recepci. Ve výstavbě jsou nové stránky 

hotelu, na kterých bude možná on-line rezervace. 

4.5.4 Promotion (Propagace)  

Hotel Labyrint má své webové stránky www.volny.cz/labyrinthotel, na kterých jsou 

k dispozici základní informace o okolí, nabízených službách, ceník, kontakt  

a fotogalerie. Nové, modernější stránky www.labyrinthotel.cz, jsou ve výstavbě. Dále  

se prezentuje na www.ceskehory.cz a profilem na sociální síti Facebook. 

4.5.5 People (lidé)  

Jak jsem již uvedla, Hotel Labyrint v zimní sezóně obsazován zejména žáky základních 

škol, kteří přijíždějí v rámci lyžařských výcviků. Hotel však nemá vymezenou cílovou 

skupinu. Přijíždí sem vedle mládeže i rodiny s dětmi, osoby v produktivním věku  

bez účasti dětí, či senioři.  

Panuje zde přátelská atmosféra. Personál je ochotný, vstřícný, vystudovaný  

v oboru a snaží se vždy splnit očekávání zákazníka-hosta.   

Zákazníci jsou zpravidla spokojeni a mnozí se sem pravidelně vracejí. Jedná  

se o klientelu méně náročnou na komfort, která během pobytu upřednostňuje přátelské 

prostředí, standard ubytovacích služeb a výbornou stravu za dobrou cenu. 

4.5.6 Partnership (spolupráce)  

Hotel Labyrint spolupracuje dlouhodobě s dodavateli Coca-Cola HBC Česká republika, 

s.r.o., pivovarem Plzeňský Prazdroj (respektive pivovarem Radegast), pekárnami Delta. 

Co se týče odběratelů, brněnská cestovní kancelář CK Čestyl každoročně doveze  

do hotelu Labyrint větší skupinu hostů, převážně aktivních seniorů, na letní rekreaci.  

Za stálé odběratele služeb se dají též považovat základní školy, které se zpravidla 

vracejí s žáky do Hotelu Labyrint v rámci lyžařských výcviků, nebo škol v přírodě. 

http://www.volny.cz/labyrinthotel
http://www.labyrinthotel.cz/
http://www.ceskehory.cz/
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4.5.7 Packaging (tvorba balíků služeb), Programming (tvorba programů) 

Packaging: Nabídku balíčků služeb zatím hotel Labyrint postrádá. Otázkou je, zda 

jejich vytvoření by bylo prospěšné a pomohlo ke zvýšení konkurenceschopnosti hotelu. 

Programming: Tvorba programů je spojena s předchozím bodem, kterým jsou balíčky 

služeb. Posláním je zvýšit přitažlivost balíčků služeb a přispět k zájmu potenciálního 

zákazníka. Obvykle se jedná o vytváření programů v návaznosti na sezónnost, kdy hotel 

zaznamenává pokles zájmu klientely. Hotel Labyrint pociťuje jako méně žádaná období 

ze strany zákazníků zejména jaro a podzim.  Proto bych navrhovala zaměřit se na tyto 

termíny a nabídnout k dispozici takový program, jehož náplň by korespondovala 

s vybranými ročními obdobími. 

4.6 Finanční údaje 

V této podkapitole přiblížím procentuelní rozložení výdajů a tržeb. Uvedené údaje  

mi poskytnul majitel hotelu. 

Výdaje 

Nákupy zboží a surovin      32 % 

    z toho:  

Makro    62 % 

Delta pekárny  12 % 

Coca-Cola  11 % 

Pilsner pivovar  11 % 

Novaco        2% 

Nestle          2% 

             100 % 

Mzdy         27 % 

Elektrická energie      26 % 

Plyn           8 % 

Místní poplatky, vývoz komunálního odpadu, ostatní    3% 

Voda           2 % 

Výdaje na výměnu ložního prádla, ručníků     2 %   

                 100 % 
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Tržby představují následující skupiny hostů: 

Základní školy   60 % 

Dospělí    25 % 

Rodiny s dětmi   11 % 

Senioři      3 % 

Ostatní      1 % 

              100 % 

 

Největší výdaje tvoří tedy nákupy, mzdy a spotřeba elektrické energie, největší podíl  

na tržbách mají základní školy. 

 

Obrat 

Tabulka 15 Obrat Hotelu Labyrint 

Rok: 2008 2009 2010 

Obrat: 2 500 000 Kč 2 800 000 Kč 3 100 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 16 Obrat Hotelu Labyrint 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak dokazuje Graf 16, obrat má v posledních letech rostoucí tendenci. 
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4.7 Specifika Hotelu Labyrint a jeho služeb 

Hotel Labyrint je umístěn ve svahu mimo silniční ruch, je obklopen lesy a nabízí tak 

příležitost k odpočinku a relaxaci. Sportovci ocení množství turistických tras, 

cyklostezek, v zimě si přijdou na své lyžaři i ti, co holdují běžkám. Z venku budova 

zaujme ojedinělým architektonickým řešením a oranžovou fasádou, laděnou ve dvou 

odstínech. Interiér je specifický spletí chodeb. Hodnota hotelu Labyrint spočívá 

zejména v kvalitních stravovacích službách za relativně nízkou cenu, kdy hosté oceňují 

formu bufetového výběru při snídani i při večeři. Dalším kladem je přátelská atmosféra  

a ochota personálu. (Fotoarchiv Hotelu Labyrint viz Příloha 10.) 

4.8 Vyhodnocení provedených analýz 

4.8.1 Shrnutí nabídky Hotelu Labyrint a jeho konkurence 

Na základě provedených analýz konkurence a vnitřního prostředí sumarizuji klady  

a zápory Hotelu Labyrint a konkurenčních hotelů v Horní Bečvě (viz Tabulka 16.). 

Tabulka 16 Klady a zápory konkurenčních hotelů 

  Cena za osobu a 
noc (ubytování 

v hotelu 
s polopenzí) 

Klady (výhody) Zápory (nevýhody) 

Hotel v porovnání s konkurencí: 

Duo 
  
  
  
  
  

820 Kč 
(Standard) 

luxusní vybavení delší vzdálenost  
od autobusové zastávky možnost volby: ** nebo ***** 

2 sauny, vnitřní bazén delší vzdálenost  
od přehrady 

1020 Kč 
(Luxury) 

masáže, Kneipův masážní chodník 

venkovní terasa vyšší cena 

animační programy pro děti 
 

Cherry 
  
  
  
  

 poloha v těsné blízkosti přehrady standardní vybavení 

455 Kč možnost volby: hotel, bungalov, chata 
 

 dětská herna s automaty 
 

 letní terasa (u restaurace) 
 

 masáže 
 

 

 



79 

 

Kahan 
  
  
  
  
  

 komfortní zařízení delší vzdálenost  
od autobusové zastávky. 550 Kč sauna, krytý bazén, solná jeskyně 

 tělocvična, fitness 
 

 rehabilitační zařízení, masáže 
 

 v blízkosti ski areál se sedačkovou 
lanovkou 

 
 

 

Labyrint 
  
  
  
  
  

 poloha v klidné části u lesa standardní vybavení 

420 Kč vnitřní bazén sezonní provoz 

 
možnost volby ubytování: 
hotel, srub, turistická chata, 

delší vzdálenost  
od autobusové zastávky. 

 přátelská až rodinná atmosféra 
 

 ski areál vzdálen cca 200 m 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.8.2 SWOT analýza 

Následující tabulka (Tabulka 17) shrnuje silné a slabé stránky Hotelu Labyrint, 

příležitosti a hrozby. Jednotlivé faktory jsou následně podrobněji popsány pod tabulkou. 

Tabulka 17: SWOT analýza hotelu Labyrint 

Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha v blízkosti 

 Lyžařských areálů 

 Cyklostezky 

 Turistických tras 

 Cena služeb 

 Stravovací služby (kvalita i kvantita) 

 Výběr ubytování: hotel, sruby 

 Vnitřní bazén 

 Přátelská atmosféra 

 Dostupnost 

 Zejména v zimě obtížný terén 

 Označení  

 Sezonnost provozu 

 Vzdálenost od centra (obchod, lékař) 
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Příležitosti Hrozby 

 Dlouhodobé udržení stávajících 

zákazníků 

 Rozšíření segmentu škol 

 Přilákání nového segmentu trhu 

 Nabídka nových služeb 

 Vybudování fitness-centra, infrasauny 

 Přilákání hostů i v méně žádaných 

měsících 

 Propagace 

 Školení, sledování trendů 

 Moderní vybavení pokojů 

 Další pracovní síla 

 Vyrovnání služeb s konkurencí 

 Rekonstrukce koupaliště 

 Substituty 

 Odchod stávajících klientů  

ke konkurenci 

 

 Nebezpečí vstupu nového 

konkurenta 

 Zvýšení cen dodavatelů 

 Pokles cen konkurence 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Silné stránky 

a) Poloha v blízkosti: 

 lyžařských areálů a běžeckých tras 

Na protějším svahu od Hotelu Labyrint se nachází Ski areál Sachova Studánka  

(640 m n. m. – 750m n. m.) 

 vzdálenost cca 200 m od hotelu;  

 areál vhodný k rekreačnímu lyžování rodin s dětmi i k výuce školních lyžařských 

kurzů; 

 hlavní vlek v celé délce 600 m, provazový vlek; 

 Taros snowpark pro děti (název nese podle sponzora TAROS NOVA s.r.o.); 

 parkování zdarma; 

 lyžuje se denně od 9-16 hodin; 

 večerní lyžování 18-21 hodin denně, mimo pondělky; 
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 umělé zasněžování; 

 výhodné permanentky; 

 ski servis, půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení; 

 restaurace; 

 skibus – zdarma pravidelné vyvážení a svážení lyžařů z/do centrálního parkoviště, 

zdarma plus zdarma pravidelná linka „okruh“ od Hotelu Labyrint  

v 10:30 a 16:30 hodin. (34.) 

Ski areál Bílá 

 sedačková lanovka; 

 řada sjezdových tratí dle obtížnosti;                                                                              

 běžecké trasy o délce 20 km, 33 km, 10 km a 16 km; 

 parkování zdarma; 

 snowpark pro snowboarding; 

 umělé zasněžování; 

 večerní lyžování; 

 ski servis, půjčovna; 

 zázemí stravovacích služeb a ubytovacích možností. (38.) 

SK SKIALPIN PUSTEVNY (620 m n. m. - 1018 m n. m.)  

 sedačková lanovka; 

 široký výběr sjezdovek podle obtížnosti; 

 celková délka sjezdových tratí: 3,01 km; 

 běžecké a turistické trasy; 

 ski servis, půjčovna;  

 kulturní a historické stavby architekta Dušana Jurkoviče; 

 socha pohanského boha Radegasta. (54.) 

 cyklostezky 

Cyklostezka Bečva 

160 km dlouhá trasa je složená ze tří úseků: Vsetínská Bečva (58 km), Rožnovská 

Bečva (31 km), Bečva (70 km).  Nabízí možnost poznávat pamětihodnosti, přírodní 

krásy, lidové tradice nebo ochutnat místní speciality Valašska, Moravské brány a Hané. 
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Bezpečné a komfortní stezky, sledující tok Bečvy, mohou využívat nejen cyklisté  

a in-line bruslaři, ale i vozíčkáři, turisté a běžkaři. Úsek II. Rožnovská Bečva začíná 

právě v obci Horní Bečva a končí ve Valašském Meziříčí (viz Příloha 2). 

 turistických tras 

Turistická trasa Pustevny - Čertův Mlýn - Martiňák - Horní Bečva je trasa nenáročná, 

dlouhá 14 km. Vede po červené turistické značce. Z Horní Bečvy je možnost přejezdu 

do Rožnova pod Radhoštěm autobusem. 

Čertův mlýn = výrazný pískovcový masív. 

Martiňák = horské sedlo s turistickou chatou. 

Horní Bečva = rozlehlá obec, v jejímž katastru se nachází přírodní památka Kudlačena, 

rašelinná pohorská louka a výskytem chráněných druhů. 

b) Cena služeb. 

c) Stravovací služby – hosté jsou spokojeni s podáváním snídaní i večeří formou 

bufetu z hlediska kvality i kvantity. 

d) Výběr ubytování: hosté mají možnost volby, zda upřednostní ubytování v hotelu,  

či ve srubu. 

e) Vnitřní bazén – slouží k relaxaci ubytovaných hostů. 

f) Přátelská atmosféra a vstřícnost personálu 

2. Slabé stránky 

a) Dostupnost 

Zejména v zimě obtížný terén – objekt se nachází ve svahu a sníh způsobuje 

problémy s dopravou jak hostům, tak dodavatelům. 

b) Vzdálenost od centra (obchod, lékař) 

c) Sezonnost provozu – hotel funguje zejména v zimě a v létě. Během podzimu a jara  

je obsazován spíše zřídka. 

3. Příležitosti 

a) Dlouhodobé udržení stávajících zákazníků – připomínat se jim, posílat nabídky, 

„PFka“ k novému roku apod. 

b) Rozšíření segmentu škol – oslovovat další základní, případně střední školy. 

c) Přilákání nového segmentu trhu – studenty, rodiny s dětmi. 
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d) Nabídka nových služeb 

e) Přilákání hostů i v méně žádaných měsících – pořádat akce, které se vážou 

k danému období, regionu apod. 

f) Propagace – zveřejňovat své nabídky, využívat formu letáků, inzerce v místním 

tisku, případně v regionálním rádiu. 

g) Moderní vybavení pokojů (viz sub-kapitola 5.3.1) 

h) Vybudování fitness-centra, infrasauny (viz sub-kapitola 5.4.1) 

i) Školení, sledování trendů – cesta k jistějšímu vystupování a profesionalitě. 

j) Nová pracovní síla – kvalitnější služby. 

k) Vyrovnání služeb s konkurencí – snažit se poskytnout přinejmenším podobné služby 

jako konkurenční hotely. 

l) Rekonstrukce venkovního koupaliště – jednalo by se o finančně náročnou činnost. 

Pomoci by mohla podpora z fondu Evropské Unie, ovšem nevýhodou je skutečnost,  

že 40 % vypůjčené částky by musel Hotel Labyrint vrátit zpět. 

4. Hrozby 

a) Substituty – možnost, že stávající nebo potencionální hosté dají přednost 

substitutům (lyžování v Alpách, dovolená u moře, apod.). 

b) Odchod stávajících klientů ke konkurenci – neustálé riziko, že stávající hosty naláká 

originální nabídka nebo levnější ceny konkurence. 

c) Nebezpečí vstupu nového konkurenta – pokud by přišel nový podnikatel s něčím 

ojedinělým. 

d) Zvýšení cen dodavatelů – vedlo by ke zvýšení cen hotelových služeb. 

e) Pokles cen konkurence – potenciální hosté, kteří porovnávají ceny s konkurencí,  

by volili pravděpodobně levnější variantu a Hotel Labyrint by musel též snížit ceny. 
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5 Návrhy na opatření vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti hotelu 

V sub-kapitole 4.5 byl popsán marketingový mix Hotelu Labyrint, z něhož vyplynulo, 

že hotel kromě webových stránek a profilu na sociální síti nevyužívá jiné formy 

propagace. Z pohledu hodnotového řetězce (viz sub-kapitola 4.4) bych navrhovala 

orientovat se v kratším časovém horizontu (viz sub-kapitola 5.2) na marketing, 

respektive na tři prvky marketingového mixu: produkt, cena, propagace. V delším 

časovém horizontu (viz 5.3, 5.4) by bylo vhodné z podpůrných činností částečně změnit 

infrastrukturu podniku v návaznosti na technologický rozvoj a stále věnovat pozornost 

propagaci. V této kapitole nastíním, jaká opatření navrhuji provést v jednotlivých 

obdobích.  

5.1 Odhad situace po zavedení změn 

V případě, že Hotel Labyrint využije dále uváděných doporučení, dá se předpokládat,  

že během dvou let se pozorovatelně zvýší obsazenost v méně lákavých měsících.  

A to díky jednorázovým akcím, na které naláká obyvatele regionu. Druhým důvodem 

bude oslovení segmentu studentů z blízkých regionů, kteří budou obsazovat hotel  

nejen na základě nabídky studentských balíčků. Skupiny studentů napomůžou  

k častějšímu využití srubové osady a mnozí jistě uváží lákavou nabídku praxe  

v horském prostředí. Hosté budou spatřovat přidanou hodnotu nejen v nízké ceně,  

ale i v zábavě a originalitě služeb, jako například v promítání prezentací s informacemi  

o okolí, nebo tematických hudebních večerech. Bude kladen důraz na propagaci. Během 

dvou let se zároveň zaměstnanci z úseku obsluhy zúčastní gastronomických kurzů, které 

jim dodají větší rozhled, nové znalosti a s tím spojenou sebejistotu. Hotel vyzkouší 

účinek inzerce v regionálních médiích (tisku a rádiu). Díky těmto opatřením budou 

poskytovány kvalitnější služby, podstatně stoupnou tržby a zvětší se povědomí 

veřejnosti o hotelu.  

V období 2 – 5 let podnik díky disponibilním zdrojům, získaných z předchozích dvou 

let, provede modernizaci pokojů v prvním patře, aby mohl uspokojit i hosty náročnější 

na komfort služeb. Ve druhém patře zřídí dětskou hernu, před hotelem zbuduje několik 
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dětských atrakcí a zaměří se v tomto období na rodiny s dětmi. Tento segment uvítá jak 

dobrou cenu, tak přidanou hodnotu ve formě vyžití pro děti. I nadále se bude hotel 

věnovat propagaci.   

Následně v období pěti až deseti let bude mít hotel dobré jméno v regionu a díky 

dostatku financí zařídí fitness-centrum, infrasaunu a k nim přilehlou restauraci. 

Zaměstná proto minimálně další tři zaměstnance. Centrum bude sloužit hotelovým 

hostům, a po předchozí rezervaci i veřejnosti. 

Za deset let bude Hotel Labyrint mít tedy dva funkční areály. Současná hlavní budova 

„A“ bude sloužit i nadále k ubytování hostů - rodin s dětmi, ale i dospělým bez účasti 

dětí. V budově „B“, v jejímž přízemí se v současnosti nachází vnitřní bazén, vznikne  

fitness-relax centrum s restaurací pro zapálené sportovce. Stane se lákadlem  

pro milovníky přírody, požitku a sportu. Hotel si bude moci navýšit marži. Hodnota  

pro zákazníka se posune od nízké ceny ke kvalitě a šíři poskytovaných služeb. Díky 

důsledné propagaci a rozsáhlejším službám bude nadále ziskový a především podstatně 

zlepší své konkurenční postavení (nejen v  Horní Bečvě), což je cílem práce.  

Dále tedy uvádím dílčí kroky, které by hotel mohl, zčásti nebo úplně, aplikovat  

v praxi. 

5.2 Provedení změn v marketingovém mixu hotelu v horizontu  

0 - 2 roky 

V prvé řadě navrhuji posilování konkurenceschopnosti hotelu něčím lákavým,  

„na co lidé slyší“ (hodně jídla, vše v ceně). Dokázat, že i v Beskydech si lze užít 

pohodovou dovolenou s gurmánským zážitkem. Doposud si hosté stravu v Hotelu 

Labyrint velmi pochvalovali, proto by mohl tento nápad sklidit úspěch. Jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření (viz sub-kapitola 4.3.2), více než polovina otazovaných se ráda 

vrací do ubytovacího zařízení, pokud je spokojena se službami. Nabízí se návrh 

poskytnout více příležitostí zábavy. 
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5.2.1 All inclusive v Labyrintu (vybrané termíny v letních měsících 2012) 

Product 

Jednalo by se o pětidenní pobyt v Hotelu Labyrint, kdy hosté zaplatí sumu, která zahrne 

ubytování na 4 noci (pondělí – pátek), stravování (plná penze, případně polopenze), 

vstup do vnitřního bazénu.  

Časový harmonogram navrhuji tak, aby i ten, kdo si chce užít dovolenou ve znamení 

bužírování a zvolí all inclusive-plnou penzi (viz Tabulka 18), našel čas na procházku  

do přírody. Pro hosty, kteří by přes den chtěli vyrazit na výlet, bych nabídla možnost  

all inclusive-polopenze. V tom případě zůstává nabídka totožná jako u plné penze, 

vyjma možnosti oběda. 

Tabulka 18: Denní harmonogram All inclusive - plná penze v Labyrintu 

 Nápoje 

  teplé studené 

  výběr z 15 druhů čajů 3 druhy džusů 

 (ovocné, zelené, černé, bylinkové) voda: perlivá, jemně 

perlivá, neperlivá 

 espresso mléko 

 turecká káva   

Dopoledne cappuccino   

 kakao   

     

 Strava 

7:30 – 10:30 teplá studená 

 ham and eggs (hemenex) máslo 

 párky tavené sýry 

   jogurt, marmeláda, 

med 

   studené mísy  

Snídaně   (sýrové, salámové, 

šunkové)  

   klobásy 

bufetovým   tlačenka 

   paštika 

způsobem     

   kukuřičné lupínky 

   müsli 

   čerstvé ovoce 
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 Nápoje 

Poledne neomezená konzumace piva a vybraných 

nealkoholických nápojů 

  

     

12:00 - 

14:00 

    

 Strava 

Oběd 

výběrem 

výběr ze dvou polévek   

z menu výběr ze 3  hlavních chodů   

     

Odpoledne    

15:00 – 

16:00 

možnost neomezené konzumace kávy, 

čaje, nealkoholických nápojů, zákusků dle 

aktuální nabídky  

  

  

Káva a 

zákusek 

     

Večer     

 Nápoje 

17:30 - 

22:00 

neomezená konzumace piva, vína, vybraných alkoholických 

 a nealkoholických nápojů 

     

 Strava 

     

18:00 – 

20:00 

3 druhy teplých jídel   

Večeře 1 dietní/dětské jídlo   

 3 druhy příloh   

 5 druhů salátů (zeleninové a zelné)   

 2 druhy dezertů   

Zdroj: Vlastní návrh 

Price 

All inclusive – plná penze: 

Dospělý:  4 800 Kč/pobyt 

Dítě 4 - 12 let:  3 840 Kč/pobyt 

Dítě do 3 let      100 Kč/noc bez nároku na služby 
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All inclusive – polopenze: 

Dospělý:  4 000 Kč/pobyt 

Dítě 4 - 12 let:  3 200 Kč/pobyt 

Dítě do 3 let      100 Kč/noc bez nároku na služby 

Za nečerpání některé z možných služeb při pobytu all inclusive - plná penze nebo  

all inclusive - polopenze nebude hostovi částka vrácena.  Tzn. uvedená částka za pobyt 

zůstává stejná, bez ohledu na to, zda host využije např. každý den snídani, odpolední 

kávu, apod.  

Propagace 

Webové stránky hotelu a rozmístění letáků (formát A3) v linkových příměstských 

autobusech na trasách:  

Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm, 

Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín, 

Rožnov pod Radhoštěm – Hranice na Moravě. 

Letáky by byly po dvou kusech vylepeny v jednotlivých autobusech (2 autobusy  

na každé trase) po dobu 4 týdnů s časovým předstihem před začátkem all inclusive 

pobytu, např. pro letní sezonu 2012 v období dubna 2012. Hotel by si letáky navrhnul, 

zpracoval i vytisknul sám. 

Náklady na propagaci: (100 Kč x 2) x 8 = 1 600 Kč + 20 % DPH = 1 920 Kč 

(Ceník reklamy v autobusech viz Příloha 3.) 

Jako další uvádím níže návrhy na pořádání specifických jednorázových akcí, které  

by nalákaly hosty z regionu v méně žádaných měsících a pomohly tak ke zvýšení 

konkurenceschopnosti hotelu. V případě zájmu ze strany veřejnosti by se tyto akce 

mohly pravidelně opakovat. 
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5.2.2 Večer s cimbálovkou (duben 2012) 

Product 

Vybraný páteční večer by byl ve znamení dobrého jídla a veselí za poslechu lidových 

písní z Valašska, Moravy a ze Slovenska. K Valašsku hudba patří a věřím, že mnozí  

by tuto nabídku uvítali. 

Délka programu: 19:00 – 23:00 hodin 

Program:  

 cimbálová muzika Polajka z Valašského Meziříčí, 

 občerstvení: domácí klobásky, obložené mísy, bohatý raut – chuťovky, vepřová 

kýta, smažené řízky, zeleninové saláty, neomezená konzumace vína (červené, 

bílé) a vybraných nealkoholických nápojů. 

Price  

Cena balíčku: 800 Kč/osobu/večer nebo 1 100 Kč/osobu včetně ubytování na 1 noc  

se snídaní. 

Promotion 

Webové stránky hotelu a rozmístění letáků (A3) v linkových příměstských autobusech 

na trasách:  

Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm, 

Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín, 

Rožnov pod Radhoštěm – Hranice na Moravě. 

Letáky by byly po dvou kusech vylepeny v jednotlivých autobusech (2 autobusy  

na každé trase) po dobu 4 týdnů před uskutečněním akce „Večer s cimbálovkou“.  

Hotel by si letáky navrhnul, zpracoval i vytisknul sám. 

Náklady na propagaci: (100 Kč x 2) x 8 = 1 600 Kč + 20 % DPH = 1 920 Kč 

(Ceník reklamy v autobusech viz Příloha 3.) 
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5.2.3 Country večer v Labyrintu (červen 2012) 

Product 

Vybraný páteční večer by Hotel Labyrint pořádal pohodové posezení za doprovodu 

oblíbených country písní. Poloha v bezprostřední blízkosti lesa nabádá svým klidným 

prostředím k užívání letního večera v pohodě u kytary a zlidovělých šlágrů. 

Délka programu: 19:00 – 23:00 hodin 

Program:  

 country kapela LH Western z Lipníku nad Bečvou, 

 občerstvení: obložené mísy, bohatý raut – chuťovky, vepřová kýta, smažené 

řízky, jitrnice, tlačenka, zeleninové saláty, neomezená konzumace piva  

a vybraných nealkoholických nápojů. 

Price 

 750 Kč/osobu/večer, 

 1 050 Kč/osobu včetně ubytování na 1 noc se snídaní.  

 Ve skupině 4-6 osob lze využít možnosti ubytování ve srubu: 1500 Kč/srub/noc 

(k této částce nutno přičíst 750 Kč/osobu za výše uvedený večerní program, 

případně i 50 Kč/osobu/snídani).   

Promotion 

Webové stránky hotelu a rozmístění letáků (A3) v linkových příměstských autobusech 

na trasách:  

Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm, 

Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín, 

Rožnov pod Radhoštěm – Hranice na Moravě. 

Letáky by byly po dvou kusech vylepeny v jednotlivých autobusech (2 autobusy  

na každé trase) po dobu 4 týdnů před uskutečněním akce „Country večer v Labyrintu“. 

Hotel by si letáky navrhnul, zpracoval i vytisknul sám. 

Náklady na propagaci: (100 Kč x 2) x 8 = 1 600 Kč + 20 % DPH = 1 920 Kč 

(Ceník reklamy v autobusech viz Příloha 3Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..) 
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5.2.4 Zvěřinové hody v Labyrintu (listopad 2012)  

Product 

Ve vybraném termínu (např. v období dvou týdnů) by hotel nabízel speciální zvěřinové 

menu. Zvěřina zahrnuje pernaté (bažanty, koroptve, křepelky, divoké kachny, divoké 

husy, sluky), srstnaté (divoké králíky a zajíce), vysokou (srnce, jeleny) a černou 

(divočáky). Nově též exotické maso pštrosí nebo klokaní, které není úplně klasickou 

sezónní záležitostí. 

Maso zvěřiny je vyhledávanou pochoutkou pro svoji specifickou chuť, vůni. Bývá 

kvalitnější a zdravější než maso chovných zvířat, obsahuje vysoké množství bílkovin  

a naopak nízké množství tuků. Chuť může být rozdílná i u stejného druhu - záleží na 

stáří a zdraví jednotlivých kusů. Zvěřina se dá připravit na mnoho způsobů, oblíbené 

jsou guláše z daňčího masa, pečené kýty a hřbety z vysoké nebo pernatá zvěřina dušená 

ve víně. V neposlední řadě jsou lahůdkou různé paštiky, například ze zajíce nebo srnce.  

Price 

Cena zvěřinového menu by se odvíjela podle jednotlivých chodů. 

Předkrmy 45 – 65 Kč/100 g 

Polévky 35 Kč/0,33 dl 

Hotová jídla 90 – 150 Kč/150 g 

Minutky 180 – 230 Kč/200 g 

Steaky (daňčí, kančí) 230 Kč/200 g 

Omáčky 30 – 40 Kč/0,2 dl 

Promotion 

Webové stránky hotelu a rozmístění letáků (formát A3) v linkových příměstských 

autobusech na trasách:  

Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm, 

Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín, 

Rožnov pod Radhoštěm – Hranice na Moravě. 
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Letáky by byly po dvou kusech vylepeny v jednotlivých autobusech (2 autobusy  

na každé trase) po dobu 4 týdnů před uskutečněním akce „Zvěřinové hody v Labyrintu“. 

Hotel by si letáky navrhnul, zpracoval i vytisknul sám. 

Náklady na propadaci: (100 Kč x 2) x 8 = 1 600 Kč + 20 % DPH = 1 920 Kč 

(Ceník reklamy viz Příloha 3.) 

5.2.5 Sportovní potřeby a zábava 

V dotazníkovém šetření (viz sub-kapitola 4.3.2) někteří poukazovali na nedostatek 

sportovních příležitostí a zábavy. Této problematice věnuji následující body. 

a) Pořízení trekkingových holí 

Vzhledem k tomu, že okolní terén nabízí řadu turistických tras, navrhovala bych 

pořízení trekkingových holí. Uvažuji cenu kvalitnějších holí 760 Kč a zakoupení  

pro začátek pěti párů v létě 2012. Zboží by bylo osobně vyzvednuto na prodejně 

v Kopřivnici (Sportisimo). 

760 Kč x 5 = 3 800 Kč 

3 800 Kč/100 = 38 

Pokud by poplatek za půjčení 1 páru holí/den činil 100 Kč, byla by pořizovací cena 

splacena po 38 vypůjčeních. Navrhovala bych akci 3+1 půjčení zdarma (viz Tabulka 19).  

Tabulka 19: Půjčování trekkingových holí (akce 3+1) 

Dva způsoby, jak využít akci 3+1 (ceník) 

Pro 1 osobu:  Pro rodinu/skupinu 4 osob  

1. den  100 Kč    

300 Kč  

za 4dny 

1. osoba  100 Kč  

300 Kč  

za 4 osoby 

2. den  100 Kč 2. osoba  100 Kč 

3. den  100 Kč 3. osoba  100 Kč 

4. den  zdarma 4. osoba  zdarma 

Zdroj: Vlastní návrh  

3800 Kč/300 Kč = 13 
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Částka za pořízení 5 párů holí by byla splacena, byla-li by využita třináctkrát.  

Pokud by byl o půjčování trekkingových holí ze strany hostů zájem, přikoupil by hotel 

další páry.  

b) Spojení TV- zábavy a originality 

Jako spojení zábavy a originality bych navrhla následující: 

 Ranní aktuality 

V čase snídaní by hosty každý den vítala krátká prezentace promítaná na TV. 

Obsahovala by přání dobrého rána a aktuální informace o počasí, teplotě, vybrané akce 

konané toho dne v okolí Horní Bečvy. V zimě stav sněhu v blízkých lyžařských 

střediscích, v létě otevírací dobu a ceník koupališť.  

 Večerní promítání tipů na výlet 

Jednalo by se o cca 15-20 minutové prezentace promítané na TV obrazovku po výdeji 

večeří, případně již během večeře jako „kulisa“. Obsahem by byly fotografie a základní 

údaje o místech a památkách v okolí Horní Bečvy. Případně by mohla být doprovázena 

mluveným slovem. Závěrem promítání by hosté obdrželi vytištěný stručný přehled 

informací o lokalitě, které byla věnovaná prezentace. 

Např.:  

1. blok: Rožnov pod Radhoštěm – město, Rožnovské pivní lázně, Valašské muzeum  

             v přírodě (Dřevěné městečko, Valašská dědina, Mlýnská dolina). 

2. blok: Pustevny (Libušín, Maměnka), Radhošť, Kaple sv. Cyrila a Metoděje. 

3. blok: Štramberk – město, Štramberská trúba – hrad, jeskyně Šipka. 

4. blok: Kopřivnice – město, Technické muzeum Tatra, hrad Hukvaldy. 

5. blok: Termální lázně na Slovensku. 

6. blok: Frenštát pod Radhoštěm – město, aquapark, Čeladná 

7. blok: Valašské Meziříčí, skála Medůvka u Bystřičky, Velká Lhota (toleranční kostel),     

              Jarcová (skála Jarcovská kula). 

8. blok: Přírodní zajímavosti v okrese Vsetín (např. skála Medůvka u Bystřičky, Skály  

 pod Tisovým u obce Hošťálková, Čertův mlýn u Čeladné,  
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9. blok: Horní Bečva, turistické trasy. 

10. blok: Lyžařské areály v okolí (v zimě). 

11. blok: Bazény a koupaliště v okolí (v létě). 

apod. 

c) Hudební (taneční) večery 

Jednalo by se o večerní program s reprodukovanou hudbou  

(od 20:30 do 22:00 hodin, nebo dle zájmu).  V rámci každého týdne by se uskutečnily 

některé z následujících variant: 

 Oldies večer (převážně hity 80. – 90. let) 

 Současné hity (r. 2000 – dosud) 

 Relaxační večer (Vangelis, Panovy flétny) 

 České šlágry z 60. – 70. let (Chladil, Simonová, Gott, Rottrová a další) 

 Písně pro děti (dětská diskotéka: Šmoulové, Písničky z pohádek, Dáda 

Patrasová) 

 Hity oblíbené u současných teenagerů (zpěváci jejich generace) 

Vstup: volný, program by se přizpůsoboval aktuální klientele. Tzn. hity teenagerů 

netřeba pouštět seniorům. 

d) Společenské hry 

Doporučila bych pořídit několik aktuálních společenských (stolních) her. Hosté jsou 

obvykle hraví a vítají každou zábavu. Volila bych takový výběr, aby mohly her využívat 

jak rodiny s dětmi, tak samotní dospělí. 

Česko – otázky a odpovědi (věk 12+)  639 Kč 

Český film – otázky a odpovědi (věk12+)  699 Kč 

Kde leží Řáholec (věk: 10+)    399 Kč 

Umí prase létat (věk: 5+)    359 Kč 

Lidské tělo Mysli a spojuj    259 Kč 

Náklady na dopravu     120 Kč 

Celkem              2 475 Kč 
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Pořízení stolních her by vyšlo na 2 500 korun. (55.), (3.) 

Hotel Labyrint by požadoval 50 Kč za půjčení (1 stolní hra/12 hodin) plus vratnou 

zálohu 200 Kč. Na nástěnce, nebo jiném viditelném místě v recepci, by byl umístěn 

leták s nabídkou výše uvedených her včetně podmínek zapůjčení. 

5.2.6 Oslovení studentů 

a) Víkendové balíčky pro studenty 

 

Víkend „Studentská romantika“ 

Balíček zahrnuje:  

 ubytování na dvě noci pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji, 

 2 x polopenze pro dvě osoby (snídaně formou bufetu, večeře při svíčkách,  

s reprodukovanou hudbou), 

 1 x 1 h ve vnitřním bazénu pro dvě osoby, 

pátek: večeře, na pokoji: láhev sektu, květina, ovocná mísa,   

sobota: polopenze, 1h bazénu pro oba, na pokoji: láhev vína 0,7 l + sýrový talíř, 

neděle: snídaně. 

Termín: vybrané víkendy na jaře a na podzim  

Cena balíčku: 1 900 Kč 

Prodloužený víkend „Studentská romantika“ 

Balíček zahrnuje:  

 ubytování na tři noci pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji, 

 3 x polopenze pro dvě osoby (snídaně formou bufetu, večeře při svíčkách, 

s reprodukovanou hudbou), 

 2 x 1 h ve vnitřním bazénu pro dvě osoby, 

čtvrtek: večeře, na pokoji láhev sektu, květina,  

pátek: polopenze, 1h bazénu pro oba, ovocná mísa na pokoji,  

sobota: polopenze, 1h bazénu pro oba, na pokoji láhev vína 0,7 l + sýrový talíř, 

neděle: snídaně. 
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Termíny: vybrané termíny na jaře a na podzim 

Cena balíčku: 2 600 Kč 

Studenti obvykle nejsou nároční na komfort, ale vítají spíše standardní služby  

za výhodnou cenu, příjemné prostředí a ochotný personál. Oproti náročnějším klientům, 

kteří si pod slovem „romantika“ představují vířivku, perličkovou lázeň, masáže apod. 

Proto volím právě balíčky pro studenty. Hotel by tak mohl zvýšit obsazenost díky 

víkendovým pobytům na podzim a na jaře. 

Nabídku výše uvedených balíčků bych doporučovala zveřejnit na webových stránkách 

hotelu a ve školách viz následující bod. 

b) Propagace ve školách 

Navrhovala bych umístit letáky s informacemi a nabídkou služeb Hotelu Labyrint  

(včetně studentských balíčků) na nástěnkách středních, vyšších odborných a vysokých 

škol (zejména ve Zlínském kraji, Moravskoslezském kraji, okrese Brno – město,  

Brno – venkov). Jak vyplynulo z dotazníkového šetření (viz sub-kapitola 4.3.2),  

41 % dotazovaných jezdí na dovolenou právě s kamarády, 34 % s partnerem. Proto  

by mohlo mít oslovení studentů příznivý ohlas. Navíc Hotel Labyrint nabízí ubytování 

jak v budově, tak i výhodněji v dřevěných srubech, které mladí lidé rádi využívají při 

oslavách narozenin apod. To by mohlo pomoci k vyšší obsazenosti srubové osady. 

c) Přilákání studentů na praxi 

Dále bych doporučovala navázat kontakt se studenty středních škol a vyšších odborných 

škol v oboru hotelnictví nebo cestovního ruchu v rámci praxe. Např.:  

 SOU a SOŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106 Brno, 

 VOŠ ekonomická a zdravotnická Boskovice. 

 

Studenti by si splnili povinnou (bezplatnou) odbornou praxi a Hotel Labyrint by jistě 

uvítal jejich pomoc, zejména ve vytížených termínech. Bylo by vhodné zaměřit  

se na absolventy kurzů (barmanský, sommeliérský, carving (vyřezávání) ovoce, latte art  

= kreslení mléčnou emulzí do espressa, apod.). Znamenalo by to kvalitnější  

a originálnější služby hostům. Spolupráce by tak mohla být přínosem pro obě strany. 
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K oslovení studentů bych navrhovala osobní návštěvu škol, dále umístění letáků 

s informacemi na nástěnky a jiná místa ve školách k tomu určená. Vybraní studenti  

by měli zdarma ubytování po dobu trvání praxe, stravu (plnou penzi), vstup do vnitřního 

bazénu. 

5.2.7 Rozvoj zaměstnanců (people) 

Doporučovala bych účast personálu na kurzech v oblasti gastronomie. Vidím je jako 

přínos pro obsluhované hosty i pro zaměstnance samotné, nehledě na skutečnost,  

že v dotazníkovém šetření (viz 4.3.2) byla profesionalita uváděna jako důležité 

kriterium, které hosté obvykle postrádají.   

U každé lekce uvádím program a cenu za osobu a za 4 osoby pro případ, že by kurzem 

prošly 4 osoby pracující na úseku obsluhy. V ceně není zahrnuta doprava. 

Kurz - Úvod do degustace vína 

Jedná se o osmihodinový kurz. Pořadatelem je Národní vinařské centrum. Koná  

se pod vedením zkušeného lektora v přednáškovém sále Národního vinařského centra 

na zámku ve Valticích. Maximální počet účastníků: 27. 

Program: 

8:30 – 13:00 = teorie a praktická část: Metodické přístupy senzorického hodnocení 

révových vín, požadavky na senzorickou jakost révových vín 6 vzorků (základní chutě), 

zkouška schopnosti rozlišovat základní chutě, testy rozlišovací schopnosti intenzity 

chuti, zkouška schopnosti popisu pachů (15-20 vzorků modelových vůní a přípachů), 

14:00 - 16:30: individuální zatřiďování révových vín podle předložené deklarace, popis 

a srovnání charakteristických vlastností, nedostatků, 15-20 vzorků révových vín, 

příklady odrůdových a vadných vín. 

Cena: 750 Kč/osobu = 3 000 Kč/4 osoby 

Kurz pro 4 osoby by stál 3 000 korun. 

(37.) 
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Následující dva kurzy jsou pořádány společností ATTACKTRADE spol. s r.o. Probíhají 

ve školicím centru v Brně - Slatině. Navrhuji je z důvodu, že podle statistik  

pije kávu 80 % dospělé populace v ČR, a jsem přesvědčená, že dokážou ocenit jak 

výraznou chuť, tak netradiční servírování kávy. 

Kurz - Coffee specialist 

Výuka probíhá s využitím data-projektoru a video ukázek.  

Programem sedmihodinové lekce je:  

 historie, druhy a pěstování kávy, 

 sklizeň, pražení, 

 jak vypadá, jak podíl arabiky nebo robusty ovlivňuje chuť a výsledné espreso, 

 příprava kávy, jak má vypadat správné espreso (elasticita, pěna, teplota, doba 

přípravy), 

 druhy mlýnků a seřizování (teorie), 

 vysvětlení kávovaru, údržba kávovaru (teorie), 

 seřízení mlýnku na kávu, příprava espresa, údržba kávovaru (praxe), 

 předvedení školitelem jak správně šlehat mléko a latte art („malování“ mlékem 

do kávy viz Příloha 8). 

Cena kurzu: 3 000 Kč/osobu = 12 000 Kč/4 osoby 

Kurz pro 4 osoby by stál 12 000 Kč. 

(58.) 

Kurz – Coffe drinks specialist 

Jedná se o šestihodinový kurz. Cílem je nabídnout informace o tom, které ingredience 

se hodí ke kávě, jak je dobře namíchat a jak vyrobit speciální kávové drinky. Kurzu  

se účastní maximálně 6 osob.  
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Program: 

Teorie: 

 povídání o espresu, o ingrediencích, 

 sirupy a jejich využití, 

 jaké množství používat k zachování chuti kávy, 

 příprava drinků, recepty na míchané nápoje z kávy. 

Praxe: 

 příprava espresa, ukázky ingrediencí, 

 příprava a výroba drinků. 

Cena kurzu: 3 000 Kč/osobu = 12 000 Kč/4 osoby 

(Pro majitele certifikátu COFFEE SPECIALIST  2 500 Kč/osobu, tzn. 10 000 Kč  

za 4 osoby).  

(57.) 

V případě, že by se 4 zaměstnanci zúčastnili obou kurzů, specializovaných na kávu, 

potřebná částka by představovala 22 000 korun. Pokud by se zúčastnili i kurzu  

„Úvod do degustace vína“, celková částka by se rovnala 25 000 korun. 

Jako další návrhy, jak oslovit více potenciálních zákazníků, uvádím využití inzerce 

v regionálním tisku a reklamního spotu v rádiu (viz sub-kapitola 5.2.8). 

5.2.8 Důležitost propagace (promotion) 

Vedle samotné propagace na webových stránkách, které Hotel labyrint využívá, bych 

doporučovala využít dále uvedené možnosti. 

Inzerce v novinách Rozina 

Přestože v dotazníkovém průzkumu respondenti vyjadřovali názor, že v tisku  

po dovolené příliš nepátrají, tuto variantu bych doporučovala vyzkoušet. Regionální 

noviny Rozina jsou totiž zdarma distribuovány každých čtrnáct dní do všech firem  
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a domácností v Rožnově p. R., Valašském Meziříčí, Frenštátě p. R., Zubří a v přilehlých 

obcích. Celkem je vydáno 30 tisíc výtisků (viz Příloha 7).  

Pokud by Hotel Labyrint využil plošnou inzerci velikosti ¼ strany formátu A4, 

jednorázové náklady na propagaci by činily 3 950 Kč/14 dní (ceník viz Příloha 6). 

Počítám-li, že průměrný host by strávil v hotelu 5 nocí/6 dní včetně polopenze  

(opět vycházím z výsledků dotazníku viz 4.3.2), utratil by, bez ohledu na výdaje za další 

služby: 

420 x 5 = 2 100 Kč. 

3 950 Kč/2 100 Kč = 1,88 osob 

Z tohoto úsudku vyplývá, že i kdyby inzerce oslovila pouhé 2 čtenáře čtrnáctideníku 

Rozina, bude inzerce pro hotel výhodná. 

(Např. k propagaci akcí navrhovaných v sub-kapitolách 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4.) 

Reklama v rádiu 

Rádio patří mezi nepřímé marketingové nástroje. Tuto metodu bych volila proto,  

že jak je známo, aktivuje představivost a emoce. Rozhlasová reklama je účinná jako 

televizní, ale je mnohem levnější. Sluchový vjem je rychlejší, než obrazový. A navíc  

je rádio k dispozici 24 hodin denně - doma, v práci i v obchodě. 

K propagaci Hotelu Labyrint bych zvolila regionální Rádio Orion, neboť:  

 je 1. nejposlouchanějším regionálním rádiem ve věkové skupině 20 - 50 let  

(viz Příloha 4),  

 je 2. nejposlouchanějším regionálním rádiem na severní Moravě, 

 týdenní poslechovost je až 368 tisíc posluchačů, 

 vysílání pokrývá území: Ostravy, Havířova, Opavy, Karviné, Frýdku Místku, 

Nového Jičína, Třince, Jeseníku, Valašského Meziříčí, Bruntálu a Českého 

Těšína. 

Pro nového klienta nabízí Rádio Orion, ve spolupráci se společností MEDIA 

MARKETING SERVICES a.s., třítýdenní speciální balíček (tři týdny reklamy za cenu 

dvou). Spot by byl vysílán: 
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První a druhý týden: v pondělí až pátek 5krát denně, v sobotu a neděli 3krát denně. 

Třetí týden: v pondělí až pátek 5krát denně, v sobotu 3krát denně, v neděli 2krát. 

Cena by se blížila 60 tisícům korun (viz Příloha 5).  

(21.) 

Jednorázově se sice jedná o vyšší částku, ale pokud vyjdu z výsledků dotazníkového 

šetření viz sub-kapitola 4.3.2) budu předpokládat, že průměrná délka pobytu hostů 

v Hotelu Labyrint bude 5 nocí/6 dní a že zvolí ubytování v hotelu s polopenzí  

(5 x polopenze). Cena za osobu včetně polopenze = 420 Kč dle hotelového ceníku. 

60 000 Kč/ (420 Kč x 5) = 60 000 Kč/2100 Kč = 29 zákazníků 

Jednoduše jsem zjistila, že částka investovaná do reklamy se Labyrintu vrátí, přiláká-li 

reklamní spot alespoň 29 nových zákazníků, kteří se ubytují na 5 nocí s polopenzí 

(nehledě na jejich další útratu během pobytu). To by nemělo být problémem, vzhledem 

k tomu, že týdenní poslechovost Rádia Orion je, jak jsem již uvedla,  

až 368 tisíc posluchačů, a spot by se vysílal po dobu tří týdnů.  

V následujících dvou sub-kapitolách (5.3, 5.4) se budu věnovat návrhům změn 

ve vybraných činnostech hodnotového řetězce Hotelu Labyrint. Přestože je nutné 

orientovat se na hodnototvorné činnosti podniku jako na celek, soustředila bych  

se na změny v infrastruktuře podniku. Propagace jako součást činnosti marketing  

a odbyt se jeví pro Hotel Labyrint též důležitá. Pokud by využil posloupnosti 

předchozích doporučení, dostal by se pravděpodobně do povědomí potenciální 

klientely. Již by nebylo třeba příliš investovat do reklamy, stačilo by pouze se hostům  

a veřejnosti občas připomínat. 
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5.3 Provedení změn z hlediska hodnotového řetězce v horizontu  

2 - 5 let 

5.3.1 Změny v infrastruktuře podniku 

Moderní vybavení pokojů 

Product 

Pro začátek bych navrhovala vyměnit stávající kusy nábytku v prvním patře  

(v 5 pokojích), pořídit moderní televize a rádia. Hotel Labyrint by tak mohl uspokojit  

i náročnější hosty. 

Price 

Vycházím z cen nábytku uvedených v e-shopech. Ceny (viz Tabulka 20) jsou 

zaokrouhleny a nábytek počítán pro dvoulůžkové pokoje. 

Tabulka 20: Modernizace pokojů 

 

Souprava nábytku (skříň, postel s matrací  

a úložným prostorem, 2 x noční stolek,  

1 x komoda, 1 x zrcadlo)                   

 16 000,-- 

5 pokojů x 16 000,-- Kč                           80 000,-- 

Doprava nad 10 000,-- je zdarma (www.eshop.eurosedacky.cz)  

2 ks relaxační křeslo  

(1 ks = 1000,--)  

2 000,--  

 

5 x 2 000,--             10 000,-- 

LCD televize, úhlopříčka 55 cm 5 000,-- 

5 x 5 000,--           25 000,-- 

Stolní rádio              1 000,-- 

5 x 1000,--            5 000,-- 

Náklady celkem:  120 000,-- 

 

Zdroj: Vlastní návrh        

Minimální náklady na moderní vybavení 5 pokojů v Hotelu Labyrint se tedy pohybují 

kolem 120 000 Kč. 

Promotion: Webové stránky hotelu 
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Zaměření se na rodiny s dětmi 

a) Zřízení dětské herny 

Product 

Dětská herna by mohla vzniknout ve společenské místnosti ve druhém patře. Sloužila 

by k zábavě ubytovaných dětí ve věku do 10 let. Vybavení je uvedeno níže i s cenami. 

Price 

Následující ceny jsou zaokrouhleny a vycházejí z částek uvedených v e-shopech. 

Dětský stanový domeček         400 Kč 

Skluzavka včetně 500 ks míčků            4 000 Kč 

Terapeutický bazén na míčky                              6 000 Kč 

Trampolínka                             4 000 Kč 

Provazový žebřík                                       400 Kč 

Další vybavení herny (hrací koberce, hračky)         10 000 Kč 

 

Náklady celkem:            24 800 Kč 

Počáteční náklady na dětskou hernu se pohybují kolem 25 000 Kč. V ceně není zahrnuta 

doprava. 

Promotion: Webové stránky hotelu 

b) Dětské venkovní atrakce 

Product 

Protože děti jsou aktivní a vyhledávají pohyb ve spojení se zábavou, Hotel Labyrint  

by měl obstarat několik atrakcí, které by lákaly dětskou klientelu na čerstvý vzduch.  

 

Price 

Ceny jsou opět zaokrouhleny a vycházejí z částek uvedených v e-shopu s příslušným 

zbožím (15.). Doprava při nákupu nad 4 000 Kč je zdarma. 
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Dětské hřiště s 300cm skluzavkou     11 900 Kč 

Dětská houpačka         6 500 Kč 

Dětské pískoviště (370 – 440 l)      2 100 Kč 

Písek do pískoviště        2 000  Kč 

Dětský domeček        5 300  Kč 

 

Náklady celkem      27 800 Kč 

 

Náklady pro pořízení dětských venkovních atrakcí (viz Příloha 1) se pohybují kolem 

30 000 Kč. 

Promotion: Webové stránky hotelu 

Zaměření se na rodiny s dětmi, co se týče samotného vybavení, by tedy znamenalo 

náklady minimálně 60 tisíc korun. 

5.3.2 Technologický rozvoj 

Protože technologie jdou stále kupředu a hosté jsou náročnější, některé pokoje by mohly 

být dovybaveny moderními televizory a rádiovými přijímači. Tyto pokoje  

by se nabízely hostům s vyššími nároky na komfort služeb. Předpokládané minimální 

náklady na zařízení byly již uvedeny výše (viz Tabulka 20). 

5.4 Provedení změn z hlediska hodnotového řetězce horizontu  

5 – 10 let 

5.4.1 Změny v infrastruktuře podniku 

Vybudování fitness-centra  

Product 

Vybudování fitness-centra a infrasauny se sociálním zařízením a šatnami,  

k nim přilehlou restaurací s barovým pultem. Nacházelo by se ve druhé budově hotelu. 

(Volné prostory jsou k dispozici.) 
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Price 

Pokud vycházím z průměrných cen zboží v internetovém obchodě, jako minimální 

náklady uvádím:  

Běžící pás                                                        26 000 Kč 

Cyklotrenažer      14 000 Kč 

Rotoped           8 000 Kč 

Posilovací lavice          5 000 Kč 

Stepper       20 000 Kč 

Fitness doplňky (gymnastické míče, činky)       2 000 Kč 

______________________________________________________________________ 

Vybavení fitness-centra celkem      75 000 Kč 

Infrasauna                                50 000 Kč 

Sociální zařízení s šatnami                  80 000 Kč 

Zařízení restaurace (kapacita 20 osob)             90 000 Kč 

 

Náklady celkem                         295 000 Kč  

Výše uvedené změny v souvislosti s vybavením fitness-centra dosahují tedy minimálně 

částky 300 tisíc korun. K tomu je však třeba uvažovat potřebu dalšího personálu, 

minimálně jedné osoby do fitness-centra, která by přijímala rezervace a uměla ovládat 

posilovací stroje, dvou osob do restaurace a dalšího kuchaře.  

Uvažuji, že by fitness-centrum fungovalo každý den a bylo k dispozici nejen hotelovým 

hostům, ale po předchozí rezervaci i veřejnosti.  

pondělí - pátek: 6 hodin denně 

sobota - neděle: 5 hodin denně 

Pokud vycházím z částky 50 Kč/hodinu/osobu a: z pracovní doby 40 hodin týdně 

1 osoba = 50 Kč x 40 = 2 000 Kč/týden 

3 osoby = 6 000 Kč plus odvod zdravotního a sociálního pojištění 

V období prázdnin by bylo pro zaměstnavatele vhodné nabírat do těchto pozic studenty 

na dohodu o provedení práce (od roku 2012 max. 300 hodin/rok), aby nemusel odvádět 

zdravotní a sociální pojištění. 

Promotion: Webové stránky hotelu, v regionálním tisku Rozina (viz sub-kapitola 5.2.8).  
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5.5 Shrnutí navrhovaných změn 

Každá změna znamená jisté výhody, ale zároveň přináší různá rizika. Následující 

tabulky shrnují klady a zápory navrhovaných změn (viz Tabulka 21) a harmonogram 

realizace změn (viz Tabulka 22). 

Tabulka 21: Klady a zápory navrhovaných změn 

Navrhovaná změna + Klady + - Zápory - 

 

Období 0 – 2 roky   

All inclusive v Labyrintu 

 přilákání nových 

zákazníků, 

 netradiční nabídka 

oproti konkurenci. 

 riziko nezájmu 

potenciálních hostů  

o akci, 

 zbytečné výdaje 

vynaložené na 

propagaci. 

Večer s cimbálovkou 

 přilákání nových 

zákazníků, 

 netradiční nabídka 

oproti konkurenci. 

 riziko nezájmu  

potenciálních hostů  

o akci, 

 zbytečné výdaje 

vynaložené na 

propagaci, 

 odřeknutí akce 

cimbálovkou. 

Country večer 

 přilákání nových 

zákazníků, 

 netradiční nabídka 

oproti konkurenci. 

 riziko nezájmu 

potenciálních hostů  

o akci, 

 zbytečné výdaje 

vynaložené na 

propagaci 

 odřeknutí akce kapelou. 

Zvěřinové hody 

v Labyrintu 

 přilákání nových 

zákazníků, 

 nabídka žádaných 

menu. 

 riziko nezájmu 

potenciálních hostů  

o akci. 

Sportovní potřeby a 

zábava 

 větší spokojenost hostů, 

která může vést k jejich 

loajálnosti. 

 riziko nezájmu hostů  

o vypůjčování 

sportovních  

a zábavních potřeb. 
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Oslovení studentů 

 moderní pohled  

a přístup studentů, 

 pomocná síla, 

s menšími mzdovými 

náklady, 

 kvalitnější poskytování 

služeb. 

 nezájem ze strany 

studentů. 

 výběr nesprávných 

adeptů na pozice 

zaměstnanců. 

Rozvoj zaměstnanců 

 suverénnost  

a profesionalita 

zaměstnanců, 

 kvalitnější služby 

hostům. 

 nezájem ze strany 

zaměstnanců, 

 zrušení kurzu 

pořadatelem. 

Důležitost propagace 

 zvýšení povědomí  

o hotelu u široké 

veřejnosti, 

 přilákání nových 

zákazníků. 

 oslovení nového 

segmentu trhu. 

 absence zkušenosti 

podniku s využitím 

médií (tisk, rozhlas), 

 vyšší jednorázové 

výdaje (spot v rádiu), 

 žádná nebo malá 

odezva ze strany 

potenciálních 

zákazníků. 

Období 2 – 5 let    

Změny v infrastruktuře 

podniku (moderní pokoje, 

zaměření se na rodiny  

s dětmi) 

 schopnost vyhovět  

i náročnější klientele, 

 nabídnout atraktivity 

dětem. 

 riziko vzniku situace, 

kdy bude podnik čelit 

rozhodnutí, zda:  

- upřednostnit segment   

  rodin s dětmi, či 

- osoby produktivního  

        věku bez účasti dětí  

        a dále modernizovat    

        pokoje. 

Technologický rozvoj 

 vyšší rychlost a kvalita 

služeb, 

 spokojení zákazníci. 

 výdaje spojené 

s moderním vybavením 

Období 5 – 10 let   

Změny v infrastruktuře 

podniku (fitness centrum, 

infrasauna) 

 rozšíření sortimentu 

nabízených služeb, 

 větší spokojenost hostů, 

 možnost nalákat 

obyvatele z blízkého 

okolí k pravidelným 

návštěvám. 

 vysoké výdaje, 

 časová náročnost, 

 potřeba dalších 

zaměstnanců, 

 malý nebo žádný zájem 

ze strany hostů  

a veřejnosti. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 22: Časový plán navrhovaných změn 

 Rok: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  I. II. III. IV.                     

Navrhovaná změna 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.                     

                                          

Období 0 – 2 roky                                             

Večer s cimbálovkou                                             

Country večer                                             

All inclusive v Labyrintu                                             

Sportovní potřeby a zábava                                             

Zvěřinové hody v Labyrintu                                             

Oslovení studentů                                             

Rozvoj zaměstnanců                                             

Důležitost propagace                                             

Období 2 – 5 let                                              

Změny v infrastruktuře 

podniku (moderní pokoje, 

zaměření se na rodiny s 

dětmi) 

    

                                        

Technologický rozvoj                                             

Období 5 – 10 let                                             

Změny v infrastruktuře 

podniku (fitness centrum s 

přilehlou restaurací, 

infrasauna) 

    

                                        

Vysvětlivky:   období, v němž bude realizována změna   období propagace dané změny 
Zdroj: Vlastní návrh
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrhy, které by přispěly ke zvýšení 

konkurenceschopnosti vybraného hotelu. 

Nejdříve jsem vysvětlila teoretické pojmy, související s konkurencí, 

konkurenceschopností a nástroji marketingového mixu. Dále jsem se věnovala 

strategické situační analýze – analyzování vnějšího a vnitřního prostředí podniku. 

Vnější - obecné prostředí bylo charakterizováno na základě sociálních, legislativních, 

ekonomických, politických, technologických a klimatických podmínek. S využitím 

analýz konkurence, zákazníků, dodavatelů a Porterova modelu pěti hybných sil, jsem 

provedla rozbor vnějšího - oborového okolí. Následně jsem využila hodnotového 

řetězce k definování primárních a podpůrných činností Hotelu Labyrint. Přiblížila jsem 

marketingový mix hotelu a v závěru analytické části provedla SWOT analýzu. 

Předmětem návrhové části bylo několik doporučení. Rozdělila jsem je do jednotlivých 

období. Pro horizont následujících 2 let jsem navrhla pořádání jednorázových 

specifických akcí, které by přilákaly potenciální zákazníky z regionu. Dále jsem 

doporučila více originality a zábavy hostům, oslovení studentů a věnování velké 

pozornosti propagaci. V období 2 - 5 let by hotel mohl zrealizovat modernizaci pokojů  

a po uvážení zaměřit svoji činnost na rodiny s dětmi. V horizontu 5 - 10 let by mohlo 

být (s využitím prostor v druhé budově hotelu) zřízeno plánované fitness-centrum 

s infrasaunou a přilehlou restaurací. 

Navrhla jsem různá opatření, která by Hotel Labyrint mohl následně aplikovat v praxi,  

za účelem zvyšovat svoje konkurenční postavení a utvářet loajalitu zákazníků. Vedle 

uvedených návrhů by mohl provést různé drobné kroky, např. zavedení knihy přání  

a stížností, vytvoření loga, SEO optimalizace webových stránek, a s ohledem  

na finanční situaci případnou rekonstrukci někdejšího venkovního koupaliště, které  

je v současné době nefunkční. 

Věřím, že Hotel Labyrint využije alespoň některé z návrhů a naláká hosty na ještě 

kvalitnější a přitažlivější služby, než dosud. To napomůže k situaci, že se hotel vyrovná 

svým konkurentům, nebo je dokonce v určité oblasti předčí. Klienti se budou rádi vracet 

a doporučovat služby dalším potenciálním zákazníkům. 
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Příloha 1 Venkovní dětské atrakce 

       
 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: http://www.detska-hriste-skluzavky.cz/ 
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Příloha 2 Cyklostezka Bečva - leták 

 

 

Zdroj: http://kolo.cz/ 

http://kolo.cz/


 

 

 

Příloha 3 Reklama v autobusech - letáky 

 

 

Zdroj: Elektronická korespondence autora s ČSAD VSETÍN A.S., provozovnou Rožnov  

            pod Radhoštěm 



 

 

 

Příloha 4 Mapa pokrytí Rádia Orion a týdenní poslechovost rádií 

v Moravskoslezském kraji 

 

 

Zdroj: Elektronická korespondence autora s MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 



 

 

 

Příloha 5 Mediaplán třítýdenní rozhlasové reklamy pro nového klienta – formulář 

 

 

Zdroj: Elektronická korespondence autora s MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 



 

 

 

Příloha 6 Ceník inzerce v regionálním tisku Rozina 

Ceny plošné inzerce (bez DPH 20%): 

MODUL ROZMĚR /šířka x výška/ PLNÁ CENA SLEVA 10% SLEVA 15% 

1 strana A4  
19 x 25 cm 15.000,- Kč 13.500,-Kč 12.750,-Kč 

1/2 strany A4  
19 x 12 (9 x 25) cm 7.800,- Kč 7.020,- Kč 6.630,- Kč 

1/4 strany A4  
9 x 12 (19 x 6) cm 3.950,- Kč 3.555,- Kč 3.357,50 Kč 

3/16 strany A4  
9 x 9 (19 x 4,5) cm 3.100,- Kč 2.790,- Kč 2.635,- Kč 

1/8 strany A4  
9 x 6 (6 x 9) (19 x 3) cm 1.990,- Kč 1.791,- Kč 1.691,50 Kč 

1/16 strany A4  
9 x 3 (3 x 9) cm 1000,- Kč 900,- Kč 850,- Kč 

1/32 strany A4  
9 x 1,5(4,5 x 3) cm 600,- Kč 540,- Kč 510,- Kč 

 

 

V ceně inzerátu je zahrnuto: 

 

grafické zpracování inzerátu 
použití druhé barvy 
zpracování fotografie nebo jiného grafického prvku 
korektura inzerátu prostřednictvím faxu nebo e-mailu (dle přání 

zákazníka) 
archivace inzerátu v grafické databance 
zařazení do databáze inzerentů (i u řádkové komerční inzerce) 
umístění inzerátu na www.rozina.cz 

   
Slevy: 

druhé uveřejnění sleva  5 % 

3. až 12. uveřejnění sleva 10 % 

celoroční inzerce 

(13. až 24. uveřejnění) 
sleva 15 % 

 

Při objednávce do tří čísel získáte slevu 10% již od prvního uveřejnění! 
  
Příplatky: 

titulní strana příplatek 50 % 

poslední strana příplatek 25 % 
 

  
Storno poplatky: 

50% z celkové ceny inzerátu čtyři dny před uzávěrkou 
90% z celkové ceny inzerátu den před uzávěrkou 
100% z celkové ceny inzerátu v den uzávěrky 

  
Ceny řádkové inzerce (bez DPH 20%): 

soukromá komerční 

1 řádek 30,- Kč 1 řádek 55,- Kč 
 

1 řádek = 30 úhozů včetně mezer 
  

Zdroj: http://www.rozina.cz/ 

 

 

http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/cenik/inzertni_moduly.htm
http://www.rozina.cz/


 

 

 

Příloha 7 Přehled distribuce inzertních a informačních novin Rozina 

 

(V tabulce je uveden počet výtisků v kusech, celkem 30 000 výtisků.) 

 

Valašské Meziříčí domácnosti, firmy 8 500 
Rožnov p. R. domácnosti, firmy 7 150 
Frenštát p. R. domácnosti, firmy 5 000 

 

Vsetín  domácnosti, firmy 3 000 
Zubří domácnosti, firmy 1 500 
Nový Jičín domácnosti, firmy 1 000 

 

Zašová domácnosti, firmy 800 
Horní Bečva domácnosti, firmy 600 
Valašská Bystřice domácnosti, firmy 600 
Hutisko-Solanec domácnosti, firmy 500 

 

Dolní Bečva domácnosti, firmy 400 
Prostřední Bečva domácnosti, firmy 400 
Vidče domácnosti, firmy 350 
Střítěž domácnosti, firmy 200 

 

 

Zdroj: http://www.rozina.cz/



 

 

 

Příloha 8 Latte art - ukázky 

 

Zdroj: http://www.artstore.pl/nie-mala-nie-czarna-latte-art 

http://www.artstore.pl/nie-mala-nie-czarna-latte-art


 

 

 

Příloha 9 Vzor dotazníku 
 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Michaela Seďová, jsem studentkou Vysokého učení technického v Brně. Studuji obor Řízení  

a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské. Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, které 

Vám zabere asi 6-8 minut. Výsledky Vašich odpovědí na níže uvedené otázky poslouží jako podklad pro 

moji diplomovou práci s tématem Návrh na opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti hotelu. Není-li v 

zadání uvedeno jinak, Vaši odpověď, prosím, zakroužkujte, případně dopište. V případě potřeby můžete 

označit více možností. 

1. Trávíte dovolenou v České republice? 

a) ano  b) ne 

2. Jak často jezdíte na dovolenou? 

a) 1x do roka 

b) 2x do roka 

c) 3x do roka 

d) Jiné (doplňte) 

............................................. 

3. Kolik času průměrně trávíte na dovolené (v rámci jednoho pobytu)? 

a) Upřednostňuji 1-2denní výlety. 

b) Upřednostňuji víkendové pobyty. 

c) 5 - 7 dní 

d) 8 - 10 dní 

e) 11 - 15 dní 

f) Jiné (doplňte)       

.............................................. 

4. Navštěvujete horské oblasti v ČR? 

a) Nenavštěvuji. 

b) Navštěvuji, v létě. 

c) Navštěvuji, v zimě. 

d) Navštěvuji v létě i v zimě. 

e) Jiné (doplňte) ........................................ 

5. Dovolenou trávím obvykle: 

a) sám/sama 

b) s manželkou/manželem 

c) s kamarády 

d) s dětmi 

e) jiné (doplňte)  ………………

6. Nejčastěji využívám ubytování v kategorii: 

a) hotel 

b) hotel garni 

c) motel 

d) botel 

e) penzion 

f) turistická ubytovna 

g) kemp 

h) jiné (doplňte)  

…………….

  

7. Přiřaďte k následujícím faktorům číslice 1 až 5 podle toho, na základě kterých vybíráte 

ubytovací zařízení. (1 = nevyužívám vůbec, 2 = téměř nevyužívám, 3 = někdy využívám, 4 = 

využívám často, 5 = využívám vždy):  

Doporučení známých                                                                1 2 3 4 5 

Nabídky na internetu 1 2 3 4 5 

Návštěva cestovní kanceláře/cestovní agentury 1 2 3 4 5 

Inzerce v tisku 1 2 3 4 5 

Reklama v rádiu 1 2 3 4 5 

Jiné (doplňte) 

………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

8. Upřednostňuji ubytování: 

a) zásadně bez stravování, vozím si 

vlastní 

b) bez stravování, navštěvuji restaurace v 

okolí 

c) se snídaní 

d) s polopenzí 

e) s plnou penzí 

f) jiné (doplňte) ........................................ 

 

9. Při výběru ubytovacího zařízení: 

a) porovnávám nabídku s konkurencí 

b) neporovnávám nabídku s konkurencí 

c) jiné (doplňte) ………………………….. 

 



 

 

 

10. Jste-li spokojen se službami určitého ubytovacího zařízení: 

a) Rád/a se tam vracíte. 

b) Přesto se nevracíte, neboť rád/a poznáváte nová místa. 

c) Vracíte se do stejné lokality, ale ubytovací zařízení vybíráte jiné. 

11. Ohodnoťte následující faktory číslicemi 1 až 5, podle Vašich priorit. 1 znamená velmi důležité  

a 5 nejméně podstatné kritérium.  

Cena služeb                                                                1 2 3 4 5 

Originalita, atraktivnost ubytovacího zařízení 1 2 3 4 5 

Kvalita poskytovaných služeb 1 2 3 4 5 

Nabídka speciálních služeb (bazén, sauna, prádelna apod.) 1 2 3 4 5 

Reference 1 2 3 4 5 

Lokalita 1 2 3 4 5 

Možnost sportovního vyžití (hřiště, koupaliště, lyžařský areál, apod.) 1 2 3 4 5 

Vlastní parkoviště 1 2 3 4 5 

Lékařská pomoc, nemocnice v blízkém okolí  1 2 3 4 5 

12. Co Vás zaručeně odradí při výběru ubytovacího zařízení (zvolte 1-2 možnosti)? 

a) Dražší cena služeb než u konkurence 

b) Nezvykle nízká cena 

c) Málo dostupných informací (např. na internetu, v letáčku, apod.) 

d) Neochota personálu, špatná komunikace 

e) Velká vzdálenost z trvalého bydliště 

f) Jiné (doplňte).................................................... 

13. Uveďte, co je pro Vaši spokojenost důležité, ale v ubytovacích zařízeních to doposud 

postrádáte. 

 

       ______________________________________________________________________________ 

 

Pohlaví: 

a) Žena    b) Muž 

Věková kategorie: 

a) 0 - 15 let 

b) 15 - 20 let 

c) 21 - 30 let 

d) 31 - 40 let 

e) 41 - 50 let 

f) 51 - 60 let 

g) 61 - 70 let 

h) 71 a více let 

 

Řadíte se do skupiny: 

a) Studenti 

b) Pracující 

c) Podnikatelé 

d) Nezaměstnaní 

e) Na mateřské dovolené 

f) Jiné (doplňte) ……………………………………………. 

Bydliště (kraj): 

a) Hl. město Praha 

b) Jihočeský 

c) Jihomoravský 

d) Karlovarský 

e) Královéhradecký 

f) Liberecký 

g) Moravskoslezský  

h) Olomoucký kraj 

i) Pardubický  

j) Plzeňský  

k) Středočeský  

l) Ústecký  

m) Vysočina 

n) Zlínský 

o) Slovenská republika 

p) Jiné (doplňte) 

 

………………… 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem.  

Michaela Seďová 

 

Zdroj: Vlastní návrh



 

 

 

Příloha 10 Hotel Labyrint a okolí - foto 

 

 

 
 

Zdroj: Fotoarchiv Hotelu Labyrint 

 


