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Abstrakt 

Diplomová práce se zaobírá problematikou kvality poskytovaných služeb hotelu 

Myslivna Brno. Jedná se o hotel, jehož úroveO současných poskytovaných služeb je nutné 

pomocí Uady opatUení zvýšit. PUi zpracovávání práce jsem vycházel z reálných 

ekonomických, provozních i technických dat realizovaných v rámci současného provozu 

hotelu Myslivna. V návrhové části pUedkládám opatUení, která mohou vést k rostoucímu 

trendu obsazenosti a kvalitE poskytovaných služeb. Pro realizaci návrh] je zapotUebí 

vynaložit značné množství prostUedk], jejichž návratnost by však mEla pUinést pozitivní 

efekt ve fungování a prosperitE celého hotelu Myslivna.  

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of enhancing quality of services provided in the 

Myslivna Hotel. It is necessary to increase the level of current services by a number of 

measures. When working on my thesis, I based on real economic, operational and 

technical data carried out within full operation of the Myslivna Hotel. In the innovation 

section I present measures that can lead to an increasing trend of occupancy and the 

quality ot the services provided there. There is a need to spend a considerable amount of 

money on the realization of all the proposals, but their return shoud definitely have a very 

positive effect on the function and prospertiy of the Myslivna Hotel. 

Klíčová slova 

Hoteliérství, ekonomika, marketing, hotelové služby, ubytovací služby, stravovací 

služby, propagace, hotelová technická zaUízení. 
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ÚVOD  

PUedkládanou diplomovou práci zpracovávám pro podmínky hotelu Myslivna se sídlem 

v BrnE Kohoutovicích. Hotel Myslivna je tUíhvEzdičkovým hotelem s nabídkou všech 

služeb nutných k dané certifikaci umístEný v klidné lokalitE v lese s výhledem na Brno.  

Téma diplomové práce jsem uchopil z hlediska návštEvníka a zákazníka hotelu Myslivna. 

V diplomové práci se budu zaobírat návrhy na zlepšení služeb a obecného povEdomí o 

hotelu Myslivna, dále porovnám získané teoretické znalosti uvedené v této diplomové 

práci s praktickou stránkou. 

Historický vývoj hotelu Myslivna je do dnešní doby velmi pestrý. První zmínky se datují 

k šedesátým lét]m devatenáctého století, kdy byl hotel Myslivna p]vodnE pouze malým 

hostincem s omezenou nabídkou služeb. Díky pUíjemné lokalitE se stal hostinec v krátké 

dobE oblíbeným cílem mnoha brOan] i známých osobností. Mezi nejznámEjší z Uad 

spisovatel] patUili JiUí Mahen, Rudolf TEsnohlídek a Vladislav Vančura. Na dobové 

fotografii níže je zachycena p]vodní podoba hostince. 

Obrázek 1 Dobová fotografie hotelu Myslivna (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/historie/) 
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NicménE objekt byl v pr]bEhu let pUestavEn na menší dr]bežárnu a poté dokonce zcela 

zničen. Lokalita však je natolik atraktivní, že zde byl bEhem pouhých dvou let 1ř42 – 

1943 na témEU stejném místE jako bývalý hostinec, vybudován objekt, který sloužil jako 

sportovní klub a byl nazván Jägerhaus. Po skončení 2. svEtové války byla budova 

pUizp]sobena hostinskému provozu a byla stylovE – jako myslivna – zaUízena. Díky 

vyhlášenému pohledu na mEsto Brno a prvotUídní kuchyní se stala opEt oblíbeným cílem 

mnoha návštEvník].  

V listopadu 1987 byl k p]vodní budovE postaven boční trakt – hotelové kUídlo podle 

projektu Ing. arch. DvoUáka. Od této doby se stal hotel Myslivna Brno cílem nejen host], 

projíždEjících z celého svEta mEstem Brnem a[ již na pracovní návštEvy nebo na 

dovolenou, ale i cílem mnoha brOan] patUící mezi významné obchodníky, podnikatele, 

osobnosti sportovního svEta, kulturního i společenského života [20]. 

Nyní je majitelem Hotelu Myslivna firma DůůD plus, s. r. o. sídlící v BrnE 

Kohoutovicích v ulici Nad Pisárkami 276/1 IČ: 28302222 s datem zapsání do 

Obchodního rejstUíku dne 5. záUí 200Ř zastupovaná panem Martinem Šinoglem – jediným 

jednatelem společnosti. Za pUedmEt podnikání je uvedena hostinská činnost, výroba, 

obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 a 3 živnostenského zákona, pronájem 

nemovitostí, byt] a nebytových prostor. 

Hotel Myslivna je situován do les] na jihozápadE mEsta Brna poblíž pUírodní rezervace 

Kamenný vrch s dojezdovým časem do centra mEsta do deseti minut.  Jedná se o tUí 

hvEzdičkový hotel, jenž spadá dle asociace hotel] a restaurací České republiky ĚůHR 

ČRě do ubytovací tUídy Komfort. Hotel má kapacitu 11ř pokoj] Ě257 l]žek včetnE 

pUistýlekě. Ve všech pokojích je k dispozici bezplatné Wi-Fi pUipojení.  

MEsto Brno má k roku 2016 okolo 377 tisíc obyvatel. Počet obyvatel brnEnské 

aglomerace však dosahuje počtu pUes 600 tisíc obyvatel. Do Brna též pUijíždEjí 

každoročnE turisté z celého svEta, kteUí chtEjí bEhem své návštEvy vidEt vše zajímavé, co 

m]že mEsto Brno nabídnout. VEtšinou je to  Katedrála sv. Petra a Pavla, hrad a pevnost 

Špilberk, Vila Tugendhat, Stará radnice, Masaryk]v okruh či brnEnské Výstavištní 

Veletrhy. Po prohlídce mEsta a návštEvE památek se turisté často uchylují do brnEnských 

hotel] a restaurací, kde očekávají pUíjemné prostUedí, dobré jídlo a  prostor pro odpočinek. 
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Všechny tyto služby nabízí hotel Myslivna, který je sice jedním z mnoha 

tUíhvEzdičkových hotel] v BrnE, ale zároveO jedním z mála hotel], který nabízí lokalitu 

v lese mimo mEstský ruch s vyhlášeným výhledem na Brno a s dobrou dostupností zpEt 

do centra. Hotel Myslivna je navštEvován pUevážnE firemní klientelou na služebních 

cestách a konferencích. Významnou část klientely též tvoUí mimobrnEnští návštEvníci  

účastnící se brnEnských akcích zejména na brnEnském Výstavišti. Jedná se zejména o 

akce poUádané každoročnE, jako jsou Mezinárodní strojírenský veletrh, Národní výstava 

ps], Veletrhy GO a REGIONTOUR, KABO, Stavební veletrhy Brno a další. Hotel 

Myslivna je na výše zmínEných akcích z velké části závislý jak z pohledu trendu 

obsazování ubytovacích kapacit, tak z pohledu plynulého chodu restaurace. Hotel 

Myslivna je stylovE zaUízen, zároveO je luxusní a útulný tak, jak to vyžaduje jeho 

tUíhvEzdičková klasifikace. V diplomové práci popíši a navrhnu opatUení k vylepšení 

služeb včetnE návrh] na zlepšení celkového stavu. S nEkterými p]jde pracovat snáze, 

nEkteré však budou vyžadovat složitEjší Uešení a budou také finančnE náročnEjší.  

K hotelu Myslivna patUí stylová restaurace navržena tak, aby zapadala do kontextu 

mysliveckého prostUedí. Restaurace má maximální kapacitu 140 míst a nabízí typicky 

českou kuchyni a minutkové speciality moderní kuchynE – zvEUinové, rybí denní menu, 

bezmasá jídla včetnE jídel z palety zdravého stravování. K dispozici jsou též dva salónky 

každý s kapacitou 12 míst a vinárna s maximálním vytížením Ř0 míst. Dalším prostorem 

je i steak bar, který pojme 45 host]. Steak bar je však prosklený, takže pUítomní hosté 

nemají kompletní soukromí. V letních mEsících je k dispozici vyhlášená letní terasa, 

odkud je nádherný pohled na mEsto Brno. Spolu s menší boční terasou mají kapacitu 160 

míst k sezení venku.  



11 
 

Obrázek 2 Letní terasa Hotelu Myslivna (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/letni-terasa/) 

  

Hotel Myslivna nabízí též doplOkové služby jako napUíklad sauna a fitness sloužící 

k aktivnímu odpočinku hotelových host] nebo služby maséra, který tak jako další 

doplOkové služby, Hotel Myslivna objednává z Uad obchodních partner]. Na Hotelu 

Myslivna je též k dispozici doplOkový prodej toaletních potUeb a suvenýr] mj. i od 

svEtoznámého malíUe a designéra ůlfonse Muchy.  

K 31. 12. 2016 zamEstnává Hotel Myslivna na hlavní pracovní pomEr 60 zamEstnanc], 

dále 10 pracovník] na dohodu a cirka 50 učO], kteUí p]sobí v hotelové restauraci. Na 

vrcholu hierarchické struktury stojí majitel firmy, který má pod sebou výkonného Ueditele 

hotelu, dále následují vedoucí jednotlivých úsek]. Ubytovací úsek má v hotelu Myslivna 

na starost vedoucí recepce, pod tuto pozici se Uadí též pokojské a úsek rezervací. 

Následuje úsek provozní, kam jsou v podmínkách hotelu Myslivna zaUazováni kuchaUi 

spolu s vedením restaurace. ParalelnE s dvEma zmínEnými úseky funguje oddElení 

údržba, která má podp]rnou funkci. Mezi další oddElení patUí marketing a ekonomické 

oddElení, které v hierarchické struktuUe pojímá účetní spolu s fakturantkou. Organizační 

struktura hotelu Myslivna bude dále uvedena v pUíloze této práce. Vedoucí jednotlivých 

úsek] se potkávají pravidelnE každou stUedu na poradE s výkonným Ueditelem.  
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Prvním nedostatkem hotelu Myslivna je malá propagace skrze webovou prezentaci a 

nedostatečný marketing. Webové stránky hotelu obsahují sice všechny d]ležité 

informace, ale jsou nepUehledné a zákazníka po prvním navštívení nezaujmou. Vedení 

hotelu navíc koncem roku 2016 ukončilo spolupráci se zážitkovými webovými portály, 

které mohly hotel popU. akce v restauraci účinnE a v časové tísni podpoUit.  

Dalším nedostatkem je technický stav určitých částí budovy, které potUebují opravu. První 

je v poUadí rekonstrukce kongresového sálu, která je plánována na první polovinu roku 

2017. Již však vznikly komplikace u dodavatele ohlednE ceny a termín] dodávky služby. 

Vedení hotelu nepovažuje za prioritní vnEjškový vzhled budovy, který chce zatím 

ponechat beze zmEny a dostupné finance investovalo do modernizace interiéru. 

KonkrétnE do vybavení pokoj] a společných prostor.   

Mezi další nedostatky hotelu Myslivna patUí restaurační část, kde se stále hledají zkušení 

kuchaUi. V pr]bEhu roku se vystUídají dva jídelní lístky stálé nabídky. Jsou koncipovány 

tak, aby na první pohled klienty zaujaly a usnadnily jim výbEr mezi jídlem denní nabídky 

a jídlem na objednávku. V pr]bEhu roku též restaurace poUádá zvEUinové hody, které se 

však čím dál ménE finančnE vyplatí.  

Z výše uvedených d]vod] a po dohodE s výkonným Ueditelem hotelu Myslivna jsem si 

toto téma vybrat jako téma své diplomové práce. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU ů CÍLE PRÁCE 

BrnEnský hotel Myslivna se v současné dobE potýká s nízkou obsazeností hotelu zejména 

bEhem víkend] a v zimních mEsících. SoučasnE dochází ke snížení návštEvnosti hotelové 

restaurace. Uvedený problém je zapUíčinEn strukturou zákaznického segmentu, 

reprezentovaný z velké části firemní klientelou. Tato klientela zajiš[uje obsazenost hotelu 

Myslivna bEhem týdne na služebních cestách, konferencích, výstavách, aj. Hotel 

Myslivna je nabídkou a kvalitou svých služeb pUizp]soben výše uvedenému segmentu. 

Z tEchto d]vod] bude pUedkládaná diplomová práce zamEUena na aktuální nabídku 

poskytovaných služeb a jejich následné rozšíUení smErem k oslovení nových 

potenciálních zákazník], kteUí pUispEjí k vyšší návštEvnosti hotelu Myslivna bEhem 

víkend] a zimních mEsíc].  

Cílem pUedkládané diplomové práce je navržení konkrétních opatUení, která povedou 

k upevnEní pozice hotelu Myslivna na trhu, k r]stu dobré image hotelu, a pUedevším 

k r]stu obsazenosti bEhem víkend], zimních mEsíc] spolu s r]stem návštEvnosti 

restaurace. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

Teoretická východiska se vztahují k oblasti služeb v hoteliérství. V tomto oddílu budou 

blíže popsány základní pojmy týkající se problematiky návrh] na zlepšení služeb 

konkrétního hotelového zaUízení. KonkrétnE jde o oblast služeb, popsanou v první 

kapitole, na kterou navazuje v kapitole druhé marketing v prostUedí hotelových služeb. 

V pUedposledním – tUetím oddíle teoretické části, se zaobírám problematikou potUeb 

zákazník] a jejich spokojenosti s poskytovanými službami. V posledním oddílu této 

kapitoly budu definovat tvorbu SWOT analýzy pro daný obor podnikání, která bude spolu 

s výše uvedenými poznatky aplikována v praktické části. 

2.1 Oblast služeb 

Tato kapitola bude definovat služby, jejich vlastnosti v návaznosti na dElení služeb 

v oblasti cestovního ruchu. StEžejní bude oblast dElení prvk] marketingového mixu 

zasazeného do kontextu hoteliérství, respektive hotelových služeb. Pro prosperitu hotelu 

jsou d]ležití spokojení loajální zákazníci, kterým je potUeba neustále zvyšovat kvalitu 

poskytovaných služeb v daném hotelovém zaUízení. 

2.1.1 Charakteristika hotelových služeb 

Termín služba m]že definovat mnoho činností, nelze proto sestavit kompletní výčet toho, 

co od ní hosté očekávají napU. komfort, zdvoUilost, vstUícný pUístup, čistotu a hygienu a 

mnohem více [10].  

Gastronomické a ubytovací hotelové služby jsou službami uspokojující osobní potUeby 

zákazník]. Jde tedy o služby osobní, které poskytují lidé pro jiné lidi. Služby lidem 

napomáhají Uešit každodenní situace, pUání a potUeby, pUičemž služba staví na pUínosu pro 

zákazníka. Bezchybná služba je skvElá právE proto, že jednoduše funguje [5].  

Za nejvEtší úspEch v oblasti hotelových a restauračních služeb lze jednoznačnE určit 

spokojeného zákazníka. PrávE proto je služba jako taková stavEna na pUínosu pro 

zákazníka. Lidé mají očekávání, že jim služba za jejich útratu a časovou dotaci poskytne 

nEco atraktivního. Lze tedy Uíci, že prioritou je vždy samotný pUínos [5].   
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2.1.2 Vlastnosti služeb 

Služby obecnE lze popsat čtyUmi základními společnými indiciemi [6]:  

NedElitelnost 

Popisuje neschopnost diferencovat spotUebu služby od její produkce. Službu jako takovou 

nelze oddElit od místa, kde se poskytuje. Za její výhodu lze považovat osobní kontakt 

s cílovým zákazníkem.  

Nehmotnost 

Jedná se o služby nehmatatelné, což je zároveO nejpUesnEjší indicie služby. Zákazníci ji 

nemohou fyzicky ocenit, ani ji nelze ohodnotit smysly napU. citem, ochutí, dotekem, apod. 

Poskytovatel služby by mEl dbát na to, aby byly tyto d]kazy potenciálním zákazník]m 

lehce dostupné – marketingové materiály, rating návštEvník] apod.  

Pomíjivost 

Služba jako taková je vEc nehmotná, a proto ji nelze skladovat do zásoby. Lze jí popsat 

tím, že pokud zákazník službu nespotUebuje, nelze ji využít a zaniká. V konkrétním 

pUíkladu m]že jít o hotelový pokoj, který není obsazen. Konkrétní dopad je potom ušlý 

zisk. 

Variabilita 

Jde o vlastnost služby, která je zcela promEnlivá a poskytovatel není schopen provést 

službu pokaždé stejnE. NejvEtší roli však hraje zákazníkova nálada, znalosti spolu se 

zkušenostmi a v neposlední UadE je to práce samotného personálu. 
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Obrázek 3 Vazby vlastností služeb (Zdroj: PAYNE, A. Marketing služeb. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996.  
ISBN 80-7169-276-X.) 

 

Vyloučení existence vlastnictví 

Zákazník pUi zakoupení samotné služby získává jen a pouze pUístup k určité činnosti 

nebo k zaUízení. V konečném d]sledku ale zákazník nezískává nic nového, co by mohl 

vlastnit. Často dochází k produkci uspokojení [6]. 

Služby cestovního ruchu a jejich vlastnosti  

Své konkrétní vlastnosti mají též služby v cestovním ruchu, které se váží k jejich koupi a 

následnému poskytování. Jde zejména o [8]: 

- D]raz na propagaci 

- Iracionální a emocionální faktory pUi koupi služeb ĚnapU. následování vzoru, 

prestiž, módní trendy atd.ě 

- Zvyšující se nároky na jedinečnost Ětypicky luxusě 

- Celková image 
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- Rostoucí potUeba reprezentativních materiál] 

- Znatelný r]st významu podp]rných informačních technologií používaných pUi 

srovnávání nabídek konkurence. PUínosem je tvoUení nových činností spolu 

s podporou prodeje ĚnapU. virtuální prohlídky hotelu atd.ě 

Podstatné je si pUiznat, že hosté využívající hotelové služby, se chtEjí v tomto hotelu cítit 

komfortnE. ÚroveO služeb hodnotí s vEtší kritikou než ve svém vlastním domovE. Z výše 

uvedeného plyne, že též pUedstavy hotelových host], jejich očekávaný a požadovaný 

standard či konkrétní očekávání mají podstatný vliv na nehmatatelnost služby [8]. 

2.1.3 DElení služeb cestovního ruchu 

Mezi základní služby lze zaUadit stravování a ubytování, které jsou primárnE placenými 

službami. Mezi doplOkové a zároveO placené služby se Uadí napUíklad prodej vybraných 

druh] zboží, časopis], upomínkových pUedmEt], zprostUedkování telefonních hovor], 

obstarávání vstupenek, praní a žehlení prádla, či smEnárenské služby. DoplOkové 

neplacené služby jsou napUíklad buzení host], podávání informací, uvedení host] do 

pokoje, zprostUedkování taxislužby, wellcome drink, pUijímání a pUedávání vzkaz], aj. 

[16]. 

2.1.4 Klasifikace ubytovacích zaUízení 

Asociace hotel] a restaurací České republiky ĚůHR ČRě již nEkolik let na tuzemském 

trhu pracuje na podpoUe systému oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zaUízení. Úzce 

spolupracuje s organizací s evropskou p]sobností HOTREC ĚHotels, Restaurants and 

Cafés in Europeě. Uvedený systém jednotné klasifikace v České republice funguje od 

roku 2004 na zcela dobrovolné bázi.  

Na pUelomu roku 200ř a 2010 se zformovala první jednotná klasifikace Hotelstars Union, 

jejíž vznik podnítilo nEkolik evropských hotelových asociací Ma@arska, Švýcarska, 

Nizozemí, Švédska, NEmecka a Rakouska. Započala tím etapa kooperace mezi 

asociacemi evropského prostoru v oblasti gastronomie a hotelnictví, s cílem sjednocení 

klasifikační škály služeb hotel] formou jednotné metodiky a všestranné kooperace 

v marketingových aktivitách pUi propagaci ohodnocených zaUízení. ůktuálnE se uvedená 
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klasifikace využívá ve více jak 15 zemích a dalších 6 zemí z evropského prostoru má 

zájem se do asociace pUidat [19]. 

Výčet informací stEžejních pUi výbEru konkrétního hotelového zaUízení, se kterým lze 

zjistit, co konkrétního určitá kategorie a tUída ubytovacího zaUízení zákazníkovi  

garantuje, definuje solidní systém hotelových hvEzd. Konkrétní tUídy ubytovacích 

zaUízení se člení na Tourist Ě * ), Economy ( ** ), Standard ( *** ),  

First Class ( **** ) a Luxury ( ***** ) [11].  

Hotelová zaUízení, jenž splOují v kategoriích konkrétních tUíd klasifikace obligatorní 

kritéria minimální výčet nepovinných kritérií, se mohou mimo označení hvEzdami 

ucházet i o získání „Superior“ označení [11]. 

Ubytovací zaUízení a jejich kategorie 

- Hotel: Ubytovací zaUízení pro hosty charakteristické nejménE deseti pokoji, jenž 

jsou zUízené pro dočasné ubytování s odpovídajícím servisem Ětypicky 

stravovánímě. Toto kategorické hledisko se dElí do pEti tUíd.  

- Motel: Poskytuje pouze krátkodobEjší dočasné ubytování a služby pro motoristy 

Ětypicky čerpací stanice, bufet, restaurace, apod.ě. Toto kategorické hledisko se 

dElí do čtyU tUíd.  

- Pension: Jedná se o ubytovací zaUízení s minimálnE pEti pokoji pro hosty, 

s omezenou nabídkou doplOkových a společenských služeb, pUičemž jsou 

ubytovací služby srovnatelné s tEmi hotelovými. Toto kategorické hledisko se dElí 

do čtyU tUíd.  

- Jiné ubytovací zaUízení:  

o Turistická ubytovna 

o Chatová osada 

o Botel 

o Kemp [18] 
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Hotelové hvEzdy a jejich popis 

(*) Úklid pokoje na denní bázi, sprcha na pokoji, možnost úschovy cenností, nabídka 

snídaní, služby recepce, nabídka nápoj] v hotelové restauraci, na pokoji dostupná barevná 

TV [11]. 

(**) Úklid pokoje na denní bázi, výmEna ručník] na požádání, na pokoji dostupná 

barevná TV, nabídka hygienických pUedmEt], svEtlo na čtení vedle l]žka, akceptace 

platebních karet, snídanE formou bufetu, možnost úschovy cenností [11]. 

(***)  Prostor pro odpočinek v prostorách recepce, asistence se zavazadly, na pokoji 

dostupná barevná TV, dostupný vysoušeč vlas], pevná telefonní linka na pokoji, zrcadlo 

na výšku postavy, služba prádelny a žehlení, náčiní na čištEní obuvi, služby recepce 

dostupné alespoO čtrnáct hodin, hotelový personál hovoUící dvEma jazyky, hotelová 

úschova cenností, jídelna otevUena minimálnE pEt dní v týdnu, systém vyUizování pUání a 

stížností [11]. 

(****) Dostupná pohovka se stolkem nebo čalounEné kUeslo, osušky, kosmetické 

produkty, pUístup na internet, otevUená recepce po dobu alespoO osmnáct hodin a dostupná 

telefonicky dvacet čtyUi hodin, minibar nebo nápoje dvacet čtyUi hodin dostupné host]m 

formou Room Service, pr]bEžný monitoring pUání a stížností návštEvník] [11].  

(*****ěVýpočetní technika na pokoji včetnE pUístupu k wi-fi pUipojení, osobní trezor na 

pokoji, produkty osobní hygieny v lahvičkách, recepce fungující non-stop, župan 

k dispozici v koupelnE, vícejazyčná obsluha hotelu, hotelový bar, osobní uvítání 

jednotlivých host], hala recepce s nápojovým servisem a místy k sezení, minibar a 

nabídka nápoj] prostUednictvím Room Service k dispozici non-stop, zpEtná vazba 

mystery guest1 [11].  

 

                                                 
1 OvEUená metoda tzv. skrytého hosta, která má za úkol provést analýzu služeb, a chování zamEstnanc]. 
Jedná se o objektivní nástroj kontroly provozu.  
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2.2 Marketing hotelových služeb 

Rozpoznání potUeb, požadavk] a pUání host] je cestou k úspEšnosti každého hotelu, 

pUičemž hotel je výše uvedené schopen následnE splnit. Pojem marketing značí potUebu 

zjistit to, co zákazník požaduje, po čem touží a právE to mu prodat se ziskem pro podnik. 

Znamená též nabízet vhodný produkt na vhodném místE, ve vhodný čas a zároveO 

vhodným zp]sobem, pUičemž cena je zákazníkem akceptovatelná [8]. 

Jedná se o plynulý proces zkoumání, plánování, naplOování, kontroly a pr]bEžného 

vyhodnocování činností nutných k zajištEní jednak klientových potUeb a požadavk], ale 

zároveO i stanovených cíl] podniku. Pro dosažení nejvEtší efektivity vyžaduje marketing 

úsilí všech pracovník], pUičemž jeho dopad lze zvyšovat aktivitami dalších 

komplementárních podnik] [13]. Tímto popisuje ů.M. Morisson ve své publikaci definici 

marketingu cestovního ruchu. 

PotUeby zákazník] jsou v centru pozornosti všech aktivit a úvah. Pojem marketing je 

chápán ve smyslu vstoupit na trh. V pUípadE, že má podnikatel zájem uspEt a vést sv]j 

podnik smErem na trh, musí primárnE definovat marketingový plán, resp. koncept. Daný 

koncept je zamEUen na hosty a jejich pUání, a zároveO svoji konkurenci pr]bEžnE 

monitoruje pomocí analýzy trhu. Definuje též marketingové cíle, kterých je pUíhodno 

docílit. Rozvíjí pUedpoklady, jakým konkrétním zp]sobem má být nejefektivnEji tEchto 

definovaných cíl] dosaženo - popsáno marketingovou strategií. Dále určuje, jakých 

konkrétních prostUedk] bude využito jako nástroj] marketingu a zároveO jaká opatUení 

musí být v marketingovém plánu zvolena [12]. 

Samotný marketing lze využít k včasnému identifikování zmEn na trhu, také zmEn 

v r]zných požadavcích a potUebách klient], v cenové politice konkurence, v podmínkách 

prodeje, aj. Využíváním marketingu lze pUedcházet nečekaným akcím a situacím, které 

mohou nastat na trhu služeb. Na tyto situace se lze pUipravit. Neopomenutelnou vlastností 

marketingu ubytovacích služeb je umístEní hotelu. Podle toho lze predikovat 

pravdEpodobný objem služeb a cílové trhy. Hotel m]že být situován v mEstském centru 

nebo v okrajové části mEsta, též na vesnici, mimo nížiny v kopcovitém terénu, na pobUeží 

moUe, atp. Zajímavé umístEní hotelu v mEstském centru, jež je atraktivní pro zákazníky, 

m]že hotel promítnout do vyšších cen za poskytované služby. Též má podstatný vliv na 
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poptávku po službách bEhem dne, týdne nebo i roku. Za pUíklad lze uvést hotel 

v samotném historickém centru mEsta, který bude pravdEpodobnE velmi vytížen 

v pracovních dnech a ménE o víkendech. V tomto pUípadE bude marketingový cíl zvýšení 

poptávky po službách hotelu o víkendech. Naproti tomu je pravdEpodobné, že hotel 

situovaný v pUímoUské oblasti bude primárnE obsazený v letním období, kdežto v zimním 

nebude tolik atraktivní [6]. 

2.2.1 Marketingový mix a hotelové služby 

Za primárním nástroj koordinování marketingových aktivit pro oblast služeb je 

považován marketingový mix. Lze ho popsat kombinací marketingových nástroj], jenž 

jsou zapotUebí pro splnEní definovaných cíl]. Je nutné marketingový budget rozčlenit 

mezi konkrétní části, pUičemž o tomto úkonu rozhoduje management. Programovou 

specifikaci služeb hotelu, spolupráci, nabídky balíčk] služeb, komunikaci s hosty, lidi, 

distribuci, cenu a produkt zahrnuje marketingový mix služeb [3]. 

- Product (služba, výrobekě 

Poskytovaná služba, kterou hotel nabízí, je pro hotel produktem. Zákazník resp. host 

vyžaduje pro své uspokojení r]zné druhy definovaných služeb. NapUíklad stravování, 

ubytování, doplOkové a ostatní služby. Primárním úkolem každého hotelu je poskytnout 

nabídku dostatečného množství kvalitních služeb [3].  

Tabulka 1 Doporučený obchodní mix (Zdroj: HAZDRA, A., SkvElé služby: jak dElat služby, které vaše zákazníky 
nadchnou. 1. vyd. Praha: GRADA , 2013. ISBN 978-80-247-4711-8.) 
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- Price (cena) 

Poskytnuté služby podléhají v hotelu cenové politice, kdy hotel inkasuje odmEnu za 

provedené výkony. Tato odmEna musí pokrýt minimálnE vynaložené náklady spojené 

s poskytnutím výkon], pUičemž se bere ohled i na požadovanou míru zisku. Kvalita 

služeb je hostem finančnE ohodnocena a závisí primárnE na míUe zákazníkovi 

spokojenosti [3].  

Cena hotelem poskytovaných služeb Ěcenová politikaě, bývá ovlivOována Uadou interních 

a externích faktor], mezi které patUí obchodní a ekonomické kondice, poloha hotelu, 

firemní kultura, roční období, nabídka konkurence, úroveO nabízených služeb, apod. [6]. 

Zp]sobem k dosažení cíl] stanovených marketingem je též časovE limitovaný pohyb 

s cenou – typicky diskont, který je poskytován z r]zných d]vod], zejména:  

- Slevy pro vErné, pravidelné zákazníky 

- Sezónní slevy 

- PUilákat zákazníky na hromadné akce, napU. koncerty, semináUe, aj. 

- Zaujmout hosty zvýhodnEnou nabídkou v období snížené poptávky 

Populární jsou též slevy z cen oznamované na poslední chvíli. V praktickém pUíkladu to 

m]že znamenat zveUejnEní nabídky hned na následující den. Hotel touto akcí sleduje 

oslovení alespoO nEkolika zákazník] pUed pUípadem, kdy bude v hotelu prázdno. Host si 

v hotelu m]že navíc zakoupit i jiné služby, napU. restaurační a doplOkové: wellness, 

bowling, hotelový bar, apod. [6]. 

- Place (distribuce) 

Komplexní hotelová nabídka by mEla být vhodnou formou prezentována na veUejnosti 

potenciálním host]m. StEžejní je na tomto místE správná volba distribuční cesty. 

Distribuční cesty se dElí na nepUímé a pUímé. Zákazníky si hledá hotel sám, popU. skrze 

mezičlánek ĚzprostUedkovateleě – tím m]že být napUíklad cestovní kanceláU, cestovní 

agentura aj. [3]. 
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- People Ělidéě 

Lidský kapitál je v oblasti služeb cestovního ruchu podstatným faktorem. Personál, 

poskytující služby na stranE jedné a hosté, kteUí tyto služby využívají, na stranE druhé. 

Z tohoto d]vodu by mEl vedoucí pracovník hotelu nabírat pracovníky d]kladnE, 

soustavnE je motivovat a vzdElávat. V neposlední UadE trénovat jejich dovednosti a 

schopnosti komunikační, včetnE zachování vhodného pUístupu v krizových situacích a 

v odolnosti v]či stresujícím faktor]m. Neopomenutelnou roli zde zastupuje dosažená 

kvalifikace zamEstnanc]. Celková spokojenost host] s poskytovanými službami totiž 

závisí na vztahu zamEstnanc] k host]m [3]. 

- Promotion (komunikace) 

Reklama – tento zp]sob m]že být komunikován na širokou škálu potenciálních zákazník] 

s nabídkou dostupných hotelových služeb, pUičemž zároveO ubezpečuje oslovené 

potenciální zákazníky o výjimečnosti a jedinečnosti. Jsou známy odlišné dElení reklam, 

kupUíkladu dElení na vnitUní a vnEjší s rozšíUením o druh reklamy ústní. Pro šíUení 

reklamního sdElení bývají využity r]znorodé prostUedky napU. mluvené slovo je 

propagováno v reklamních médiích jako je rozhlas, televize a internet. Další možností je 

psané slovo, napU. inzeráty, letáky, plakáty, noviny a časopisy. Další typ rozšíUené 

reklamy jsou napU. potištEné reklamní pUedmEty. Výše uvedené zp]soby reklam se též 

často navzájem kombinují [12;3;8]. 

Podpora prodeje – popisuje dosažení jedinečného a efektivního kontaktu mezi hostem a 

samotným hotelem pomocí veUejných dostupných podmínek a prostUedk], pUi kterých se 

uskutečOují obchodní kontakty. Obsahuje odlišné nástroje a prostUedky jako jsou napU. 

vErnostní programy, soutEže, slevy, audiovizuální programy, výstavy a veletrhy, 

vouchery a r]zné kupony, zvýhodnEné služby navíc ĚnapU. uvítací wellcome drink) [3;8]. 

Public relations – v tomto pUípadE se jedná o speciální zp]sob aplikace reklamy, který 

p]sobí na mínEní veUejnosti. PrimárnE se zamEUuje na vytvoUení image hotelu, jeho 

dobrého jména tak, aby pUispEla k ekonomické výhodE hotelu. Tento zp]sob reklamy 

pUedstavuje hotelové zaUízení otevUenE, zd]razOuje jeho služby a poctivE informuje 
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tisková média a usiluje o dobré firemní prostUedí napU. webové stránky, tiskové zprávy, 

rozhovory, tiskové konference, firemní časopisy aj. [8;6]. 

Reklama – samotná reklama je pro zp]sob zviditelnEní hotelu stEžejní, nicménE vEtšina 

hotel] má v této oblasti vázáno minimální množství financí. Tyto uvedené prostUedky 

postačí pouze na propagaci v jednoduchých informačních letáčcích nebo brožurách [8]. 

Interní reklama – zde se jedná o zp]sob reklamy v místE podnikání hotelového zaUízení. 

Propagace je zpravidla uskutečOována zevnitU hotelu ĚnapU. jídelní a nápojové lístky, 

pr]vodci, prospekty, hotelový newsletter, hotelové mapy, dárkové certifikáty aj. [6]. 

Výše jsou popsány nástroje marketingového komunikačního mixu, který bývá využíván 

k propagaci hotelových zaUízení. 

- Partnership Ěspolupráceě 

Kooperace na trhu hotelových služeb má nemalý význam, kdy více společností ve 

stejném hotelu Ězejména hotelové UetEzceě mohou vzájemnou kooperací snižovat náklady 

a tím si zajistit a udržet finanční rovnováhu a urychlit návratnost investic [3]. 

- Programming Ěprogramové službyě 

Je v úzkém kontaktu s nabízenými balíčky služeb. Programová specifikace služeb má za 

cíl vytvoUit a zviditelnit vEtší zájem o specifické balíčky služeb, které jsou 

charakteristické tím, že jsou poskytovány mimo sezónu, pUičemž je jeho úkolem zvýšení 

objemu prodeje balíčk] služeb cílovým zákazník]m [3]. 

R]zné kombinace marketingových nástroj] je optimálnE vypracovaný marketingový mix. 

Díky tEmto nástroj]m naplní hotel stanovené cíle. NapUíklad voucher na víkendový pobyt 

se zahrnutou wellness službou, popU. týden akcí. Smysl konkrétních nástroj] 

marketingového mixu bývá odlišný od konkrétního typu organizace, na konkrétní službE 

a zejména na chování host]. StEžejní roli u nEkterých balíčk] zaujímá cena produktu, 

nicménE u jiných m]že zastávat roli ned]ležitou Ězejména luxusní zbožíě [12]. 
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- Packaging Ěbalení a značkaě 

Tento nástroj je užitečný pUi rozhodování zákazníka. Je totiž hmotné povahy a tím je 

užitečný pUi výbEru, kterou službu nebo produkt vybrat resp. využít. Co se týče 

hotelových služeb, u nich balení zahrnuje využívání obchodní značky, popU. vlastního 

konkrétního loga. Je pUedmEtem pro atraktivní prostUedí v místnostech provozu a je 

součástí atraktivních nabídkových materiál]. Díky cestovním kanceláUím, nebo dnes již 

populárnE slevovým portál]m, dochází k prodeji produktu jako součást balíčk] služeb 

daného hotelu [6]. 

2.2.2 Obecná marketingová koncepce hotelu 

Termín marketingová koncepce v hotelovém prostUedí vyjadUuje postup, skrze který je 

vedení hotelového zaUízení schopno identifikovat vlastní nabídku a potenciální hosty 

spolu s pUíležitostí nebo naopak ohrožením trhu. SmEUování k úspEchu je soustavná práce 

s potenciálními hosty k častému využívání poskytovaných služeb. Potenciální hosty lze 

definovat jako náročnEjší. Na stranE jedné existuje nemalá konkurence s nabídkou 

komplementárních služeb, na stranE druhé to jsou možnosti daného hotelu. PrávE tyto 

činnosti je tUeba úspEšnE koordinovat na trhu cestovního ruchu. Uvedená koncepce musí 

být zpracována, akceptována a následnE aplikována do vlastního prostUedí. To je 

pUedpokladem úspEšnosti hotelu na trhu cestovního ruchu pUed konkurencí [6]. 

Samotná definice marketingových cíl] je základním kamenem tvorby celé koncepce. Je 

odvozena z poslání hotelu a je smErnicí i pro samotné hotelové zamEstnance. Konkrétní 

cíle, vztahující se k postavení hotelu na trhu, jsou následnE rozebírány. Posuzují se též 

cíle finanční a sociální, v neposlední UadE jde o postavení hotelu ve společenském životE 

a jeho prestiž. Pro naplnEní identifikovaných marketingových cíl] musí být provedena 

analýza, co nejobjektivnEjší vyhodnocení aktuálního postavení hotelu, konkurenci, 

potenciální hosty a v neposlední UadE nelze opomenout i posouzení makroekonomických 

faktor]. Výše uvedené lze rozdElit do segment] – homogenních skupin, jenž mají 

podobné potUeby a požadavky, hladinu spotUeby, očekávání od hotelu, a které lze též 

zacílit formou společných komunikačních prostUedk] [6].  
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Je pUíhodno, aby vedení hotelu v rámci realizace marketingové strategie vypracovalo 

marketingový plán, marketingový mix zkonstruovaný pUesnE na míru pro konkrétní 

skupinu a definovalo vhodnou formu kontroly plnEní dané strategie [6]. 

Šablonu procesu cíleného marketingového plánování popisuje níže uvedený diagram. 

Definuje postupné kroky nutné k úspEšnému dokončení plán] marketingu. 

Obrázek 4 Marketingového plánování (Zdroj: HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, 
využití volného času. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80- 247- 0202-9, z anglického pUekladu) 

 

2.2.3 Trh ubytovacích služeb 

R]zné tržní skupiny jsou charakteristické i r]znými potUebami, které definují druh 

zaUízení, které vyžadují, a které je jim nutno poskytnout. KupUíkladu lidé na pracovních 

cestách obecnE využívají jednol]žkové pokoje. Zpravidla bývají vybavené psacími stoly 

včetnE pUíslušenství. Naproti tomu minimálnE dva pokoje s dvojl]žky a s možností plné 

penze nebo polopenze využije skupina rodin s dEtmi. Pro plné naplnEná cíl] hotel] a 

zajištEní jeho úspEšného fungování je nutno získat všechny skupiny zákazník]. Dané 

skupiny totiž zajistí obsazení plných kapacit hotelového zaUízení bEhem sezóny i celého 

roku. V pr]bEhu pracovního týdne jsou častEji využívané pokoje popsány výše pro účely 

pracovních cest a konferencí. Mimo pracovní dny naopak lze počítat spíše s hosty typu 

rodin s dEtmi či celé zájezdy, které mohou  být i ze zahraničí [6]. 



27 
 

Trh je zamEUen r]zným smErem i v pr]bEhu celého ročního období. Obsazenost je závislá 

též na ročním období. LyžaUi jezdí do horských hotel] v zimním období, v letním období 

spíše cyklisté a pEší turisté. Nutné je též podotknout, že je trh služeb též determinován 

hospodáUskou a ekonomickou situací celé zemE [6]. 

Provoz stravovacího zaUízení je nedílnou součástí nabídky ubytovacích služeb. 

Poskytovatel]m ubytovacích služeb pUináší tržby právE za provoz i stravovacích služeb 

velký podíl na jejich celkových pUíjmech [6]. 

2.2.4 Kvalita služeb 

Termínem kvalita není definována pouze úroveO služeb, které hotel poskytuje, ale 

klientem je hodnocen již od začátku samotného UetEzce produkt – klient. Na kvalitE 

služeb, které hotel poskytuje, závisí zejména zákazníkova spokojenost. V pUípadE, že 

produkt resp. služba není v požadované kvalitE, dochází ke ztrátE klienta a ke ztrátE 

dalších klient], kterým se bylo o nedostatcích zmínEno [17]. 

CelosvEtový tlak má za následek zvyšování kvality služeb, pUičemž nejde pouze o hmotné 

výrobky, ale je smEUován též na oblast poskytování služeb. Pohled na podnikání založený 

na faktu, kdy na prvním místE se vyskytuje vždy spotUebitel, je stEžejním faktorem pUi 

mEUení a Uízení ukazatel] kvality. Je zde oceOována kvalita poskytovaných hotelových 

služeb dle spokojenosti zákazníka, která je stanovena jako rozdíl očekávané hodnoty 

zákazníkem a reálnE obdrženou kvalitou úrovnE služeb ze strany hotelového zaUízení. 

Samotné stanovení kvality je velmi subjektivní počin, jelikož r]zný spotUebitel má r]zné 

konkrétní potUeby a očekávání, a ty se v čase mEní, resp. se vyvíjí. ÚroveO služeb se mEUí 

rozmanitými faktory [6]. 

Definovaný kvalitativní systém 

Konkrétní systémy Uízení kvality jsou definovány spíše pro výrobní pr]mysl, nicménE lze 

je ve specifických pUípadech aplikovat i v odvEtví služeb. V České republice zatím není 

zaveden specifický systém Uízení kvality služeb v oblasti hotelových služeb. Kvalita je 

v obecné rovinE ovlivOována normami kontroly Uízení kvality, kvalitativní záruky a total 

quality management. Dále se jedná o bezpečnost a zdraví, zejména o povinný systém, 
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který je dán právní úpravou, který Ueší nezávaznost a bezpečnost produktu v sektoru 

cateringu a gastronomie – HACCP. V konkrétní podobE jde o mezní hodnoty zjiš[ování 

kritických bod] a jejich kontrolu v samotných procesech, ve kterých hrozí nebezpečí 

narušení zdravotní nezávadnosti potravin [OK6]. 

Mezi oblíbenou metodu srovnávání s pUímými konkurenty ve stejném oboru podnikání 

patUí benchmarking. V podstatE se jedná o systematické mEUení výkonnosti podniku, 

identifikaci konkurence a její neustálé srovnávání a postupné vyhodnocení. 

Zapracováním získaných výsled] lze dojít k maximální výkonnosti, minimalizaci 

náklad], vyšší ziskovosti a v neposlední UadE ke spokojenosti zákazník]. Dle níže 

vybraných kritérií lze posuzovat ubytovací zaUízení [6]: 

- VyUizování stížností 

- Školení zamEstnanc] 

- Kvalita veUejných ploch 

- Marketingové aktivity 

- ÚroveO podnikového plánování 

- OdpovEdi na telefonické dotazy, apod. 

Výstupem týmové práce je kvalita, na které se podílejí a za kterou jsou odpovEdni všichni 

zamEstnanci pracující v hotelovém zaUízení od vedoucího pracovníka po uklízečku. 

Primární skupinou, kterou je nutno pUesvEdčit o vysoké kvalitE poskytovaných služeb, 

jsou bezesporu média. V dnešní dobE se zejména ze zahraničí šíUí r]zné druhy informací 

a tip] pro zákazníky využívající nejr]znEjší druhy hotelových služeb, tištEné pr]vodce, 

televizní programy, internetové blogy orientující se na dané téma. RozšíUené a široce 

respektované je ocenEní „Michelin Red Guide“, které posuzuje kvalitu služeb hotel] a 

restaurací. Uvedené vyznamenání ocenEné hotely zviditelOuje a zároveO slouží jako 

mEUítko prestiže [6]. 

Kvalita služeb je ovlivnEna zejména níže popsanými kritérii. Jistota, zdvoUilost a znalosti 

zamEstnanc], které by mEly vzbuzovat d]vEru u zákazník]. Dále ochota, neboli 

schopnost pomáhat a vyhovEt hotelovým host]m. Dalším kritériem je spolehlivost, která 

je charakteristická spolehlivým a bezchybným provedením. V neposlední UadE to jsou 

hmotné prvky, které jsou zastoupeny zaUízením a vzhledem budov [6]. 
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2.2.5 Konkurenceschopnost 

Oblast trhu hotelových služeb je charakteristická vzájemnE velkou konkurenční rivalitou. 

Zejména se jedná o místa, kde se sdružuje více zaUízení poskytující stejnému koncovému 

zákazníkovi srovnatelné služby. Charakterizuje situaci na trhu mezi danými typy 

ubytovacích zaUízení Ězejména apartmány a hotelyě a též mezi podobnými druhy 

ubytovacích služeb, pUičemž existuje schopnost se konkurenční síle postavit. 

Konkurenční výhodu je zapotUebí postupnE budovat libovolnými nástroji. Jako pUíklad 

lze uvést balík služeb zamEUený na konkrétní skupiny host], cenovou nabídku, pokoje a 

jejich vybavení a v neposlední UadE všelijaké služby doplOkové [6]. 

Mezi strategie určené pro rozvoj konkurenční pozice se Uadí zejména [6]: 

a) Zlepšení distribučních cest 

b) Cenová politika 

c) VýraznEjší techniky propagace 

d) Odlišení produktu 

e) Snižování náklad] a jejich racionalizace 

f) Inovace produktu 

g) ZamEUení na trh 

h) PodpoUení vErnosti určité značce 

2.3 PotUeby a spokojenost zákazníka 

StEžejním krokem v této oblasti je správná identifikace potenciálního zákazníka. Jde o 

individuální osobu či o vEtší skupinu osob pUijíždEjících primárnE za obchodem nebo 

rekreačnE. Podstatným bodem je, že za využívané služby vydávají prostUedky sami 

individuálnE a nejsou součástí vEtší skupiny napUíklad organizovaného zájezdu. Danou 

skupinu potenciálních individuálních zákazník] je pUíhodno kontaktovat primárnE 

pUímou nabídkou, jelikož provádí výbEr samostatnE na základE svých individuálních 

potUeb. V oblasti jejich výbEru je stEžejních nEkolik faktor], zejména kvalifikace a 

zkušenosti, vzdElání, individuální osobnost a v neposlední UadE se jedná o osobní 

preference, čili to, čemu dává zákazník pUednost. Cílem je rozpoznat, o jakého klienta se 

jedná a identifikovat jeho preference [10]. 



30 
 

Ke zjištEní výše uvedeného je vhodné použít schéma identifikující nákupní chování 

potenciálního zákazníka. 

Obrázek 5 Schéma klientova rozhodování o nákupu (Zdroj: Asociace hotel] a restaurací České republiky) 

 

Výše uvedené schéma definuje elementární motivační faktory, které mají pUevahu u 

konkrétního klienta, pUičemž je d]raz kladen i na sociální a psychologické oblasti. 

Všechny tUi faktory tvoUí kombinaci Ěkvalita, cena a časě [10]. 

ůktuálnE se na trhu vyskytuje výrazné konkurenční prostUedí, které si žádá soustavné 

sledování a analýzu hladiny spokojenosti zákazníka. MEUení zákazníkovi spokojenosti 

s poskytovanými službami pUikazují hotelovým zaUízením i normy v oblasti ISO, které 

jsou považovány za standardy hotel]. Pro marketingové oddElení jsou hosté primární 

stEžejní oblastí, jenž vede k úspEšnému vedení hotelu. V současné společenské situaci již 

nemá pUevahu tradiční kultura, ale nahradila ji nová, moderní struktura orientovaná na 

hosty [4]. 
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Obrázek 6 Modelová struktura orientovaná na zákazníky (Zdroj: KOTLER, P., KELLER, K. L.. Marketing management. 
1. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.) 

Ve vrchní části výše uvedeného obrázku jsou umístEni zákazníci, pod nimiž se vyskytují 

pracovníci v pUední linii dle poUadí d]ležitosti. Tito pracovníci mají za úkol zajistit 

zákazníkovu spokojenost, být dostupní a k dispozici. V další linii se nachází stUední 

management, jehož cílem je podporovat schopné vedoucí pracovníky na stUední úrovni 

nabírat nové [9]. 

Každý host si vytváUí sv]j individuální pohled na poskytovanou službu dle svých potUeb, 

vlastních zkušeností a dostupných informací. V pUípadE, že si host koupí výrobek je 

d]ležité, aby nebyl rozdíl ve skutečné a očekávané pUedstavE, respektive aby nebyl rozdíl 

témEU viditelný a tím pádem aby byl každý host uspokojen. Diference zp]sobená mezi 

identifikovanou tržní realitou a zákazníkovými požadavky, je množina pocit] a dojm] 

mEUených mírou spokojenosti. V pUípadE, že je hladina spokojenosti host] vysoká, značí 

to jeden z mnoha pUedpoklad] vErnosti host] a jejich loajality v]či vedení hotelového 

zaUízení [15]. 
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2.3.1 Identifikace spokojenosti zákazníka 

Dnešní turbulentní doba vyžaduje striktní zamEUení na zákazníka, který je stEžejním 

bodem celého podnikatelského počínání. Nadstandartní pozornost by mEl podnik dopUát 

zákazník]m a poskytovat jim náležitou službu, kterou očekávají, a to zejména 

z následujících d]vod] [4]: 

Podnik lépe pUekonává nečekané komplikace díky vErnému a spokojenému zákazníkovi, 

který pUijme fakt, když se podnik potýká s krátkodobými komplikacemi.  

Spokojený host je ochoten za nadstandartní služby zaplatit vyšší cenu. 

Dalším bodem je fakt, že spokojený host z]stává vErný oblíbenému hotelu. Daného hosta 

lze v tomto pUípadE až pEtkrát snáze udržet Ěresp. je zapotUebí pEtkrát ménE úsilí, času a 

penEzě, oproti získání hosta zcela nového. 

Též je d]ležité zmínit, že spokojený host své dobré zkušenosti s hotelovým zaUízením šíUí 

dalším potenciálním host]m. Provádí tak ve své podstatE neplacenou a nadmíru účinnou 

reklamu skrze své osobní doporučení.  

Spokojený host je pro sebe ochoten pUiobjednat další produkty z nabídky hotelu.  

Na základE osobní zkušenosti hotelových host] lze získat objektivní zpEtnou vazbu pUi 

využívání poskytované služby, popUípadE srovnání s nabídkou od konkurence. Díky tomu 

lze využít podnikatelskou pUíležitost skrze inovace. 

Posledním d]ležitým bodem je fakt, že spokojený host m]že u zamEstnanc] hotelu zpEtnE 

vyvolat určitý druh satisfakce z poctivE odvedené práce včetnE osobní hrdosti na práci 

jednotlivých zamEstnanc] [4]. 
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2.3.2 Identifikace nespokojenosti zákazníka 

ObecnE se má za to, že od nespokojených host] se dostává minimální množství stížností. 

Dle statistických údaj] se stížnosti vyskytují zhruba ve 4% pUípad] nespokojených host], 

pUičemž je zapotUebí se tEmto získaným stížnostem pečlivE vEnovat. Hrozí totiž, že 

nespokojený host se dUíve či pozdEji uchýlí ke službám konkurence. Drtivá vEtšina 

d]vod] bývá uvádEna jako nespokojenost s osobním pUístupem či chováním hotelových 

zamEstnanc]. Tito nespokojení hosté svoji negativní zkušenost šíUí dále mezi potenciální 

hosty. Literatura hovoUí zhruba o dalších deseti až dvaceti potenciálních host] [4]. 

2.3.3 Zjiš[ování spokojenosti 

Literatura uvádí konkrétní pUíklady požadavk] na zjiš[ování a identifikování hladiny 

spokojenosti host]. Jsou jimi zejména [7]: 

- Odhalování hlavních pUíčin nespokojenosti. 

- Reálné, avšak skryté potUeby host] napUíč všemi skupinami zamEstnanc] a jejich 

zvyšování. 

- Objektivita, jednoduchost a rychlost. 

- PUispívání mEUitelnými výstupy s dalšími možnostmi identifikování trend]. 

- Zpracování detailních zpráv identifikování péče o hotelové hosty m]že pUispEt 

k zajímavým výstup]m. Je-li host]m vEnovaná náležitá pozornost, je s tím spojen 

odpovídající r]st podnikových náklad]. Vyskytují se pUípady, kdy management 

hotelu v nedostatečné míUe investuje do kvalitní péče o hosty. Kvalitní péče je 

závislá na chování zamEstnanc] stejnE tak jako na pUidané hodnotE u konkrétní 

služby. Odpovídající úroveO služeb spolu s vhodným načasováním ve spojení 

s dodávkou na trh je spojena zejména s: 

- Dostupností služeb na trhu. 

- VyUizováním pUání a stížností. 

- Soustavným rozvojem a inovacemi služeb. 

- Rychlostí a kvalitou poskytovaných služeb. 

- Platebními podmínkami s bezchybnou fakturací. 

- Pružností servisu. 

- Sebeprezentací na webových stránkách. 
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- Zkušeností a úrovní zamEstnanc], komunikujícími s hotelovými hosty. 

- Primárním prvkem d]ležitým k odlišení daného hotelu od konkurenčních je 

výborná povEst založena na kvalitních a spolehlivých službách [7]. 

První kontakt – recepční 

První dojem si hotelový host udElá právE zde. Mohou být vyvolány r]zné pocity a[ už 

negativní, nebo pozitivní – pocit spokojenosti. ůtmosféra recepce spolu s vystupováním 

a vstUícností zamEstnanc] p]sobících na recepci zastává d]ležitou roli. Níže jsou popsány 

základní požadavky na recepční.  

Profesionální vystupování a úsmEv – mezi pUedpoklady znamenité práce recepční se Uadí 

pUíjemné a reprezentativní vystupování, odolnost v]či stresu včetnE zvládání chování 

v krizových situacích, se kterými se lze pUi výkonu práce potkat. Výhodou je vUelá, 

komunikativní povaha pracovníka spolu s technikami zvládání multitaskingu2. 

Neopomenutelná je též kvalifikace a komunikace smErem k host]m v r]zných svEtových 

jazycích. Hotelový host musí být vždy plnE spokojen [14]. 

Vzhled – pozice recepčního klade d]raz i na pUíjemné vystupování a vzhled. Vhodné 

oblečení spolu s nenuceným úsmEvem tvoUí celkovE pUíjemný reprezentativní dojem. 

R]zná hotelová zaUízení mohou preferovat r]zné podmínky oblékání – uniformy. ObecnE 

by mEly být v souladu s barvami interiéru. Nelze též opomínat i samotný prostor, kde 

recepční p]sobí. Požadavky na recepci jsou zejména v oblasti vhodného uspoUádání, 

pUíjemného dojmu spolu s funkčností – vše d]ležité by mElo být okamžitE k ruce. 

Recepční stolek musí být tedy vhodnE uspoUádaný, pUičemž se též dbá na rozmEry. Je 

totiž podmínkou, aby na sebe pracovník na recepci s hotelovým hostem vidEli a zároveO 

aby k sobE mEli pUi podpisu či pUi výkladu mapy blízko [14]. 

                                                 
2 Termín „multitasking“ značí specifickou činnost či aktivitu, popU. současné vykonávání i více r]zných 
činností Ěneustálé stUídání jedné aktivity jinou aktivitouě. Z této formy aktivit se m]že stát i nežádoucí 
dlouhodobEjší sklon chování poznamenaný napU. závadami i poruchami koncentrace pozornosti, nižší 
efektivitou činnosti a zejména stresem.  
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2.3.4 Udržení loajálních zákazník] 

ObecnE lze Uíci, že na všech pracovištích napUíč odvEtvím jsou mezilidské vztahy 

d]ležitým atributem. Loajální vztah k hotelovým host]m stejnE tak jako otevUený a 

upUímný vztah k zamEstnanc]m, kteUí služby poskytují, je bezesporu d]ležitou součástí. 

Bez loajálních zamEstnanc] nelze vybudovat loajální vztah s hotelovými hosty. 

Spokojenost pracovník] hotelu se svEUenou prací je nutné d]slednE a soustavnE sledovat 

a následnE vyhodnocovat. OtevUená komunikace smErem k hotelovým host]m je velice 

d]ležitým a neopomenutelným aspektem úspEšného fungování každého hotelu. 

Nedostatečná nebo pUinejmenším nezodpovEdná komunikace smErem k host]m m]že 

zapUíčinit až ztrátu tEchto host] [2; 9]. 

Neodmyslitelnou součástí každé firemní kultury je zdvoUilost, vzájemný respekt a úcta. 

Pravidlem aktuálních služeb založených na zákaznické bázi je stejné jednání 

s hotelovými hosty jako se svými vlastními zamEstnanci [2]. 

Zejména to znamená, že hotelu upUímnE záleží na hostech, plnEní očekávání v co možná 

nejlepší kvalitE. Komplikace se Ueší hned, jakmile je to možné. Ke klientovi je zapotUebí 

zachovat upUímný vztah, pUičemž se dbá na soustavnou komunikaci. Hotel respektuje 

pUání a požadavky svých host], pUičemž každý host musí mít dostatek času na 

rozhodování [14]. 

Dlouhodobé vztahy s hosty 

Vazby na strukturu – d]raz je zde kladen na tvorbu dlouhodobých vazeb a kontakt] 

formou pUedplatného. Host]m, kteUí navštEvují hotel pravidelnE, popU. ve velkých 

skupinách, se účtují nižší ceny. Ideálním stavem je transformovat službu na dlouhodobou 

záležitost [9]. 

Společenské výhody – osobní vazby s hotelovými hosty lze upevOovat skrze zamEstnance 

tím, že vytvoUí individuální a osobnEjší pUístup [9]. 

Finanční výhody – tento bod klade d]raz na fungování vErnostních program] a benefit] 

host]m s cílem navázat dlouhodobEjší spolupráci. Jedná se o hosty, kteUí využívají služby 

hotelu často a komplexnE. Vychází se z pravidla Ř0/20, kdy 20% hotelových host] vytváUí 
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Ř0% obratu hotelu. PrávE toto je cesta k budování dlouhodobé vErnosti klient] 

podloženou spokojeností. D]ležité je však aplikovat daný program dUíve, než 

konkurenční hotelová zaUízení [9]. 

2.4 SWOT analýza  

PUedvojem pro marketingový management je identifikování situace hotelu na trhu pomocí 

analýzy SWOT. Nutné je znát faktory, které determinují pozici hotelu – silné stránky a 

možná ohrožení.  

S - silné stránky ĚStrengthsě 

Definují konkurenční faktor uvnitU hotelu. Jde o výhodu, kterou m]že být napU. 

dostatečná ubytovací kapacita, manažerské schopnosti vedení, silné povEdomí o hotelu a 

image, odbornost zamEstnanc] apod. [8; 3; 1]. 

W - slabé stránky ĚWeaknessesě 

PUedstavují naopak nevýhodu v konkurenceschopnosti definovanou internE. Za slabé 

stránky hotelu lze uvést nedostatečné finanční zajištEní, chybEjící zdroje nebo nevhodnE 

nastavené dodavatelsko-odbEratelské vztahy. V neposlední UadE se lze setkat s nízkou 

úrovní znalostí a vystupování hotelového personálu [8; 3; 1]. 

O - pUíležitosti ĚOpportunitiesě 

Jde o pUíhodnou pUíležitost z externího prostUedí. Uvedená pUíležitost je ze současných 

nebo i potenciálních výstup] hotelu. PUíležitosti je nutné uchopit z dlouhodobého 

horizontu zamEUeného na vývoj prodeje a pUíznivEjší výkonnost hotelu, jako je napU. 

podpora managementu kvality, zvýšení konkurenceschopnosti hotelu, zmEny v zákonech, 

zavedení nových technologií na trh apod. [8; 3; 1]. 
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T - hrozby (Threats) 

Popisují nepUíhodnou situaci a[ už současných nebo potenciálních výstup] z externího 

prostUedí. VýznamnE p]sobí na činnost hotelu na trhu cestovního ruchu. Jako hrozbu lze 

uvést pokles počtu host], silná konkurence, rivalita nebo legislativní zmEny. [8; 3; 1]. 
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3 ANůLÝZů PROBLÉMU ů SOUČůSNÉ SITUůCE 

V následujícím oddílu se budu vEnovat pUedstavení firmy vlastnící hotel Myslivna, 

následnE pUedstavím samotný hotel a popíši prezentaci hotelu, jeho technické 

zabezpečení, personální zajištEní, obsazenost hotelu a jeho postavení na trhu. Výstupem 

bude analýza SWOT Myslivny, ze které budu následnE formulovat oblasti na zlepšení. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Provozovatelem hotelu Myslivna je společnost DůůD plus, s. r. o. se sídlem v BrnE 

Kohoutovicích s místem sídla hotelu - v ulici Nad Pisárkami 276/1 IČ: 28302222 Datum 

zápisu do Obchodního rejstUíku je datováno na 5. záUí 200Ř. Firma DůůD plus, s. r. o. je 

zastupovaná pouze jediným jednatelem společnosti panem Martinem Šinoglem, který je 

zároveO jediný majitel. 

PUedmEt podnikání: 

- Hostinská činnost 

- Ubytovací služby 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 a 3 živnostenského zákona 

- Pronájem nemovitostí, byt] a nebytových prostor 

Firma DůůD plus, s. r. o. provozuje hotel Myslivna od roku 2013. Hotel Myslivna má 

k dispozici celkem 11ř pokoj] r]zných typ]. V hotelu a hotelové restauraci je 

zamEstnáno celkem 60 zamEstnanc] spolu učni, kteUí vykonávají povinnou školní praxi. 

Obrat hotelu Myslivna byl v roce 2016 na úrovni 43 mil. Kč. 

Obrázek 7 Logo hotelu Myslivna (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/) 
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3.2 Hotel a struktura hotelu 

Hotel Myslivna je brnEnský hotel se tUemi hvEzdičkami klasifikace Komfort. Nejedná se 

o jediný tUíhvEzdičkový hotel v BrnE, jeho výjimečnost však spočívá v tematice a lokalitE, 

ve které je umístEn. Hotel Myslivna se nachází na kopci uprostUed lesa s výhledem na 

mEsto Brno. Dojezdová vzdálenost z centra mEsta je do deseti minut, což umožOuje mEnit 

rušné prostUedí za klidné prostUedí s čistým vzduchem.  

Obrázek 8 Hotel Myslivna [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: http://www.hotelmyslivna.cz/fotofoto/foto-hotel.php 

 

UmístEní hotelu je poblíž pUírodní rezervace Kamenný vrch, odkud pUevážnE v letních 

mEsících pUicházejí lidé navštívit hotelovou restauraci a venkovní terasu. Hotel Myslivna 

je výjimečný mj. tím, že vychází vstUíc „pejskaU]m“. Na letní terase je totiž v provozu psí 

bar, kde je v zázemí o psi postaráno formou vody v miskách, pamlsk] a granulí. 

PUístupnost do hotelu Myslivna je možná bu@ autem, nebo pešky z mEstské části 

Kohoutovice popU. Pisárky. MEstská hromadná doprava k hotelu zajíždí zpravidla jednou 

za hodinu s odjezdem z Pisárek. Vzhledem k faktu, že nejvEtší část host] tvoUí firemní 

klientela, která se pUepravuje pUevážnE služebními auty či objednanými autobusy, dokáže 

tato frekvence pokrýt poptávku a je tedy dostačující. ParkovištE hotelu Myslivna je 

umístEno u silnice cirka 40 metr] od hlavního vchodu. Výhled na parkovištE je z hotelu 
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do velké míry ukryt za stromy, které parkovištE od hotelu oddElují. To umocOuje pUíjemnE 

klidnou atmosféru v dobE, kdy na parkovišti parkuje více aut spolu s autobusy.  

Organizační struktura hotelu je uvedena dále v pUíloze této diplomové práce.  

Venkovní terasa 

Hotel Myslivna je známý svým výhledem na mEsto Brno právE z venkovní letní terasy. 

Letní terasa se nachází z boční strany hotelu s vchodem z hotelové restaurace. Je velmi 

pEknE zaUízena a stoly jsou od sebe dostatečnE rozmístEny, takže mají hosté dostatek 

volného prostoru. Samotná terasa je obsluhována z restaurace. Pojme celkem 120 osob a 

konají se na ní též oslavy, svatby a další akce, kdy bývá terasa vyhrazena pro uzavUenou 

společnost. V lese pod terasou vedení hotelu v minulosti vyjednalo povolení na odlesnEní 

části lesa z d]vodu viditelnosti a lepšího prosvEtlení terasy. Tento pr]sek je tUeba 

udržovat a v blízké dobE je tUeba počítat s další probírkou, aby stromy nezačaly stínit ve 

výhledu. V této záležitosti je tUeba kontaktovat Lesy České republiky, s. p., popUípadE 

Lesy mEsta Brna, a. s., kde je tUeba zažádat o povolení. Úkon je administrativnE náročný, 

avšak zpravidla se platí jen v pUípadE, kdy má zájem objednatel vytEžené dUevo odkoupit 

pro vlastní spotUebu.  

Nedostatky: 

- Zastaralá zámecká dlažba 

- Stromy stínící ve výhledu na mEsto 

- Omezená kapacita 

Recepce 

Recepce hotelu Myslivna se nachází u hlavního vchodu z malého parkovištE. Po vstupu 

se recepce nachází po pravé stranE částečnE skryta za masivními sloupy. Recepce je 

otevUena nepUetržitE sedm dní v týdnu. K dispozici je denní tisk, turistické brožurky, 

suvenýry a drobné toaletní potUeby.  
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Nedostatky: 

- Recepce z velké části zastínEna objemnými nosnými sloupy 

- ChybEjící držák pUíručních zavazadel 

Kongresový sál 

Kongresový sál hotelu Myslivna je umístEn po levé stranE za recepcí naproti chodbE 

s vystavenými mysliveckými trofejemi vedoucí do hotelové restaurace. PUed 

kongresovým sálem je k dispozici prostorná šatna s obsluhou a toalety. Samotný sál je 

zastaralý a v nejbližších mEsících bude rekonstruován. Prostor bude opticky zvEtšen 

zúžením nEkolika nosných sloup] umístEných po stranách sálu. Zrušeny budou 

tlumočnické kabinky v zadní části. Dojde k nákupu nových židlí a stol]. Též se uvažuje 

o poUízení nEkolika televizních obrazovek, které budou pUi konání akce vysílat pUímý 

pUenos do pUilehlých chodeb a sál].  

Nedostatky: 

- Zastaralé vybavení 

- Objemné nosné sloupy stínící ve výhledu části publika 

Steak bar 

Steak bar se nachází naproti hlavnímu vchodu u recepce. Slouží jako zázemí host] po 

večeUi a je charakteristický svojí prosklenou čelní stEnou. Po stranách jsou malé stolky 

s židlemi, na konci místnosti se poté nachází bar s vysokou výlohou alkoholických 

nápoj]. Steak bar též slouží k náhradnímu stravování, pro pUípad, kdy nestačí kapacity 

restaurace a pUilehlých salonk]. Plán vedení hotelu je u steak baru zbudovat pUedsunutou 

terasu smErem do lesa, spolu s bowlingovou dráhou umístEnou zvenčí pod úrovní steak 

baru.  

Nedostatky: 

- Nedostatečné soukromí kv]li nekryté prosklené stEnE 
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Salonky 

Hotel Myslivna má k dispozici tUi salonky určené pro firemní meetingy. Nacházejí se 

v druhém podlaží nad ubytovacími kapacitami. Salonky jsou umístEny hned vedle sebe a 

jsou vybaveny dlouhým stolem s židlemi, plátnem na promítání, wifi pokrytím a 

automatem na nápoje. Hotel Myslivna nabízí možnost pronajmout projektor pro 

prezentace. Ze všech salonk] je výhled na mEsto Brno. StEny jsou odhlučnEné, což 

zabraOuje tomu, aby se účastníci meeting] v jednotlivých místnostech rušili. 

Salonky „Brno“ a „Veletržní“ jsou k pronájmu za hodinovou taxu 200,- Kč. „Myslivecký 

salonek“ je k dispozici za 1 500,- Kč na p]l dne, nebo za 2 000,- Kč na celý den. Všechny 

salonky jsou zejména pUi probíhajících konferencích hojnE využívány. Vize vedení hotelu 

je do budoucna všechny salonky pUedElat do stylu „selské izby“, kdy budou vynikat 

dUevEnými trámy, obložením a originální tematikou.  

Nedostatky: 

- Zastaralé vybavení 

- Placené zap]jčení projektoru 

ParkovištE 

Hotel Myslivna disponuje dvEma oddElenými parkovišti. NejvEtší parkovištE se nachází 

hned u hlavní pUíjezdové silnice z mEstské části Pisárky do Kohoutovic. Pojme celkem 

120 aut. Slouží též jako točna pro minibus mEstské hromadné dopravy a v pUípadE vEtších 

zájezd] na nEm parkují i autobusy. Druhé parkovištE pUímo pUed hotelem je menší. Na 

menším parkovišti lze nalézt i vyhrazené místo pro vystavený automobil Ford od 

smluvního partnera.  

ObE hotelová parkovištE jsou placená a hlídaná pr]myslovými kamerami, vlastníkem 

prostor parkoviš[ je magistrát mEsta Brna, který za pronájem vybírá od hotelu Myslivna 

fixní nájemné. Vedení hotelu rozhodlo vybírat poplatek za parkovné právE z d]vodu jeho 

nákladovosti. VýbEr parkovného je zajištEn pUímo na recepci, v dobE, kdy se hosté 

ubytovávají a uvádEjí zp]sob dopravy. 
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Dle zpEtné vazby hotelových host] platba za parkovné firemním klient]m, kteUí tvoUí 

kolem řř% návštEvník] hotelu, nevadí. Naopak poplatek za parkovné vadí spíše 

menšímu počtu návštEvník], kteUí pUijíždEjí individuálnE.  

Nedostatky: 

- Technický stav velkého parkovištE 

- Parkovné 
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Webová prezentace hotelu 

Obrázek 9 Webová prezentace hotelu Myslivna (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/) 

 

PUi prvním pohledu si lze všimnout loga, které naprosto nesouzní z celkovou koncepcí 

stránky. Poutá na sebe pUíliš pozornost a upoza@uje ostatní grafické prvky, proto by bylo 

vhodné logo částečnE redesignovat. Z ideového hlediska je logo dobUe postavené, avšak 

ztvárnEní a Uemeslné podání je nekvalitní. Pomohlo by zbavit se obrys] a jakoby 3D 

efektu a vrátit se k p]vodní myšlence. Co se týče celkového designu webu, jedná se o 
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pr]mErnou práci. Pomohlo by zjednodušení menu a odstranEní zbytečných grafických 

prvk], jako napUíklad tmavšího orámování. Svislé menu po pravé stranE je neúmErnE 

dlouhé a není zUejmé, jestli jsou pUíspEvky Uazeny podle priority či podle časového sledu. 

VEtšina uživatel] jen stEží prohlédne všechny pUíspEvky až na konec stánky. Vlahý pocit 

budí rádoby dvojité záhlaví, které neodpovídá posledním trend]m ve webové grafice, kdy 

bývá jako záhlaví rovnou upravená fotografie. Vodorovné menu poté m]že být vhodnE 

umístEno rovnou v horní části stránky. Co se týče velikosti použitého písma, je zvoleno 

vhodnE, pUestože v kontextu použitého tmavého pozadí se m]že opticky jevit jako menší. 

Loga partner] ve spodní části stránky nejsou vhodnE vyUešena a nezapadají do celkového 

kontextu stránky. Výše uvedené platí i pro odkaz na sekci „Kariéra“, kde se též vyplatí 

zjednodušení bez efektu vržených stín], nebo v pUípadE sekce Kariéra pouze vložený 

hypertextový odkaz. Struktura webových stránek je sama o sobE vhodná. Nabídka ceny 

na první stránce je prioritní [21].  

Nedostatky: 

- NepUehlednost 

- Logo nezapadající do kompozice 

  

3.3  Personální oblast 

V následujícím oddílu popisuji aktuální stav pracovník] starajících se o chod hotelu 

Myslivna. Dále se budu zaobírat jednotlivými pracovními funkcemi včetnE jejich popisu 

práce. ZávEr kapitoly uzavírám oddílem ohodnocením zamEstnanc] hotelu Myslivna.  

3.3.1 ZamEstnanci  

Na hlavní pracovní pomEr v hotelu Myslivna p]sobí 53 pracovník]. K tomuto počtu je 

k dispozici 50 učO] z nedalekého učilištE, se kterým má hotel Myslivna smlouvu o 

spolupráci. Učni se stUídají v týdenních cyklech ve skupinách po 25. Na dohodu v hotelu 

pracuje pUibližnE 10 dalších osob. Personální nedostatek je nejvíce vidEt v kuchyni, kdy 

vedení hotelu akutnE hledá vyučeného kuchaUe s požadovaným nástupem ihned. Dále 

nEkolik číšník].  
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Z celkového počtu zamEstnanc] tvoUí 50% ženy. Jsou zamEstnány pUedevším 

v ekonomickém oddElení, dále na hotelové recepci, v kuchyni a v úklidových službách 

jako pokojské.  

PUi akcích, které hotel Myslivna poUádá, se projevuje nedostatek pracovník]. ůktuálnE se 

jedná o Vánoční večírek, kdy je hotel, restaurace a pUilehlé salonky včetnE steak baru a 

vinárny plnE obsazeny. ůkcí ale není mnoho, proto se vedení hotelu nevyplatí najímat 

další. V krajním pUípadE má zkušenosti se spoluprací s personálními agenturami.  

Tabulka 2 Alokace zamEstnanc] (Zdroj: vlastní zpracování) 

Oblast Pozice Počet 

Restaurace Číšník / servírka 8 

KuchyO KuchaU 8 

KuchyO Pomocné práce 5 

Recepce Recepční 5 

Správa Ekonom 1 

Teditelství Management 5 

Provoz ÚdržbáU 3 

Provoz Housekeeping 4 + externí firma 
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Nedostatky: 

- DlouhodobE chybEjící kvalifikovaný kuchaU 

3.3.2 Pracovní funkce 

Výkonný Ueditel hotelu 

Má pod kontrolou veškerý provoz hotelu Myslivna. Zodpovídá se majiteli firmy za 

hospodaUení celého komplexu, podílí se na vytváUení strategie a zajiš[uje její plnEní 

v čase. Dále zajiš[uje, aby byly dodržovány všechny zákonná zaUízení tak, aby vše 

odpovídalo platné legislativE. V podmínkách hotelu Myslivna zastává též funkci 

personálního Ueditele z d]vodu neexistence personálního oddElení. Jeho pUímými 

podUízenými jsou vedoucí provozu, vedoucí obchodního úseku spolu s marketingovým 

oddElením a vedoucí recepce.  

Nedostatky: 

- NadmErnE zatEžován suplováním funkce personálního Ueditele 

Pracovník na recepci 

Tato pozice je nesmírnE d]ležitá pUi prezentaci hotelu. Náplní práce pozice recepční je 

logistika hotelových rezervací ubytování, servis pro hosty, jejichž požadavky jsou 

individuální. Mezi další náplnE této pracovní funkce patUí poskytování d]ležitých 

informací o hotelových službách a servise. To vyžaduje pUirozené pUíjemné vystupování, 

komunikativní povaha spolu se vstUícností a ochotou vyUešit sebemenší komplikaci. 

Neopomenutelné jsou zde organizační schopnosti, které tato pozice též vyžaduje.  

Pracovník na recepci by mEl mít praxi v oboru cestovního ruchu a spolu s tím hovoUit 

nejlépe dvEma svEtovými jazyky. Pracovní pozice vyžaduje znalost práce s výpočetní 

technikou a r]znými programy – zejména hotelovým softwarem REHOS, jenž hotel 

Myslivna využívá primárnE jako rezervační systém. Pozice je spojena též s četnou 

administrativou témEU na všech úrovních, vyUizování telefonních hovor], vyUizování 

rezervací a následné ubytovávání host]. Též evidence pUíjezd] a odjezd] host].   
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 Organizace pokojské služby 

 Správa rezervací 

 Evidence host] 

 Informování host] 

 Prodej doplOkového sortimentu 

Nedostatky: 

- Není jednotný odEv zamEstnanc] 

- Technický stav oblasti recepce 

- PUetížení v období poUádání velkých akcí pUi rychlém check-inu  

Pokojská 

Pozici pokojské služby v hotelu Myslivna zastávají výhradnE ženy. Náplní práce této 

pozice je zajištEní čistoty pokoj] a společných ploch hotelu. Na denní bázi je doplOování 

hygienických potUeb, servis vegetace v interiéru a výmEna ručník], župan], osušek a 

ložního prádla na pokojích. Provádí test funkčnosti zaUízení na pokojích, pUípadné 

komplikace jsou hlášeny pUes recepci na údržbu. SmEny jsou plánovány dle aktuální 

obložnosti hotelu. 

Nedostatky: 

- V pUípadE plného obsazení pokojská služba nestíhá a musí být suplována externí 

firmou 

ÚdržbáU 

Pracovník údržby je stEžejní podpora provozu. Servisuje malé opravy v hotelu a 

pUilehlých částech. Do náplnE práce spadá požární bezpečnost a kontrola stavu 

technického vybavení.  
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Nedostatky: 

- Nestíhání plnEní povinností z d]vodu personálního podstavu 

- PUi komplikovanEjších poruchách nutno volat specializovanou firmu 

Učni 

Hotel Myslivna uzavUel smlouvu s nedalekým učilištEm na vykonávání povinné školní 

praxe. Učni v hotelu Myslivna jsou pod neustálým vedení svého mistra z učilištE. Jejich 

úkolem pUi vykonávání školní praxe je pUíprava surovin v kuchyni spolu s pomocnými 

pracemi, vaUení poledního menu a servis v roli číšník] v restauraci. SmEny jsou 

plánovány v pracovní dny podle aktuální obložnosti hotelu. O víkendu z]stávají učni 

výjimečnE v počtu 2-3 osob.  

3.3.3 Ohodnocení zamEstnanc] 

TémEU všechny firmy mají za cíl soustavné zlepšování poskytovaných služeb, čehož 

chtEjí dosáhnout efektivnEjší prací svých pracovník]. Ke splnEní výše uvedeného do 

značné míry pomáhá pr]bEžné hodnocení zamEstnanc], kteUí zodpovídají za svEUené 

aktivity. Jedná se o diskrétní oblast Uízení lidských zdroj], kde stEžením faktorem 

hodnocení zamEstnanc] je v první UadE motivace s jakou pUistupují ke svEUeným úkol]m. 

Motivace m]že mít podobu odmEny penEžní nebo odmEny formou pochvaly. 

V podmínkách hotelu Myslivna funguje princip časové mzdy, na základE které jsou 

pracovníci ohodnocování. V podstatE jde o odpovídající část mEsíčnE odpracovaným 

hodinám. Hotelové pokojské a číšníci pobírají mEsíční hrubý pUíjem cirka 1Ř 000,- Kč. 

Na webových stránkách hotelu Myslivna lze nalézt v sekci Kariéra nabídku pracovní 

pozice kuchaUe s nástupním platem 16 000 – 20 000 Kč podle délky praxe a zkušeností. 

Nabídka se tak pohybuje nad celorepublikovým pr]mErem u této pracovní pozice, který 

je cirka 16 500,- Kč. Manažer je odmEOován pr]mErnE cirka 31 000,- Kč mEsíčnE. Mezi 

další zp]soby odmEOování pracovník] hotelu Myslivna patUí podnikové benefity. 

Benefity nemají vazbu na výkon. Cílem je odmEnit a motivovat pracovníky. Pracovníci 

sice nemají k dispozici stravenky, ale co se týče stravování, mají sníženou cenu na denní 

menu. Stravné je jim poté jedenkrát mEsíčnE odvádEno z výplaty. Pracovnice na recepci 

má pro pracovní účely poskytnutý notebook, Ueditel navíc i služební telefon. D]ležitým 
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článkem povinností vyplývajících z pracovního pomEru je i soustavné vzdElávání, kterým 

si musí pracovníci projít. Jedná se zejména o normy požární ochrany ĚPOě a bezpečnosti 

práce ĚBOZPě, školené periodicky každý rok. Existuje i prostor pro zamEstnance na 

vzdElávání v oblasti konkrétní odbornosti a svEUené pracovní pozice VzdElávání svých 

zamEstnanc] je v zájmu vedení hotelu. PrávE vedení hotelu se na vzdElávání aktivnE 

podílí a poskytuje na nE pUíspEvky. Mezi další benefity patUí zvýhodnEné pobyty ve 

wellness na hotelu Fontána Brno, spadající pod stejného majitele.  

Tabulka 3 Porovnání mzdového ohodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pozice Hrubý pUíjem Pr]mEr ČR3 

Pokojská 18 000,- Kč 12 500,- Kč 

Číšník 18 000,- Kč 14 600,- Kč 

KuchaU 16 000 – 20 000,- Kč 16 500,- Kč 

Manažer 31 000,- Kč 32 600,- Kč 

 

Nedostatky personální oblasti 

Hotel Myslivna je často podroben kontrolám z inspektorátu práce. Pokaždé s pozitivním 

hodnocením. ZmínEný podstav pracovník] je nejvíce akutní v úseku kuchynE. 

DlouhodobE se vedení hotelu nedaUí najmout kvalifikovaného kuchaUe, pUestože podniklo 

potUebné kroky k jeho získání. Došlo k oslovení personálních agentur a byla navázána 

spolupráce s webovými portály zprostUedkujícími práci. ůktuálnE se uvažuje o 

rekvalifikovaných uchazečích bez potUebné praxe a to i ze zahraničí. ůktuální stav není 

dlouhodobE udržitelný už jen v situaci pUípadné virové epidemie mezi zamEstnanci, kdy 

                                                 
3 Údaje k 1.1.2017 veUejnE dostupné na http://www.platy.cz/platy/cestovni-ruch-gastronomie-hotelnictvi 



51 
 

by onemocnEli více jak 2 zamEstnanci v kuchyni, nastala by komplikace. Další pracovní 

síla chybí v restaurační části na pozici číšník. Tuhle pozici se ale zatím daUí úspEšnE 

suplovat.  

Vše má vazbu na míru nezamEstnanosti v České republice, která je ke konci roku 2016 

dle údaj] Ministerstva práce a sociálních vEcí kolem 6%. ObecnE je tedy tEžké sehnat 

pracovníky na jakoukoliv pozici. ZamEstnavatelé reagují vEtší nabídkou podnikových 

benefit], kterými se snaží motivovat nezamEstnané nebo již zamEstnané pracovníky u 

konkurence k práci.  

3.4 Dostupné služby 

Hotel Myslivna reaguje na vývoj trhu a stále nar]stající požadavky svých host]. Pokud 

hosté požadují nEco, co hotel Myslivna pUímo neposkytuje, je vždy možné host]m vyjít 

vstUíc skrze portfolio partner]. Jsou tedy služby, které nejsou ve vlastní režii hotelu. Není 

komplikace objednávat služby pro hosty do hotelu externE.  

3.4.1 Stravovací část 

Restaurace 

Vchod do hotelové restaurace je zevnitU po levé stranE za recepcí. PUi pUíchodu jsou hosté 

pUivítáni milou paní recepční. Na zdi visí orientační cedule ukazující smEr. Prochází se 

dále chodbou s okny s výhledem na letní terasu, odkud je skrze lesní pr]sek vidEt na část 

mEsta Brna. Za rohem na chodbu navazuje kratší chodba plná mysliveckých trofejí, 

kožešin a zbraní. Výzdoba p]sobí pUirozenE a je odpovídající stylu zavedeném v hotelu 

Myslivna. PUi vstupu do samotné restaurace jsou hosté uvítání číšníkem, který nabídne a 

doprovodí k volnému stolu. V klasickém zasedacím poUádku restaurace pojme kolem 120 

host]. PUi poUádání akcí, napU. kongres], lze kapacitu restaurace rozšíUit na 140 míst 

k sezení. K dispozici jsou dva pUilehlé salonky, každý s kapacitou 12 míst, které zajiš[ují 

klidné prostUedí pUed bEžným restauračním shonem. Uvedené prostory jsou nekuUácké a 

bezbariérové. Hotel Myslivna má zUízenou i vinárnu, která pojme Ř0 osob. Dalším 

prostorem je tzn. Steak bar, který má kapacitu 45 míst. Jeho nevýhodou však je prosklená 

čelní stEna u chodby, díky které nemají hosté ve Steak baru soukromí. Pokladna je 
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umístEna u vstupu do restaurace u baru, kde jsou též evidovány objednávky a tisknou se 

účtenky. Hotel Myslivna úspEšnE nasadil systém elektronické evidence tržeb ještE pUed 

začátkem povinného termínu 1. prosince 2016. Jsou pUijímány platební karty na 

terminálech i stravenky, na které lze vrátit hotovost. SamozUejmostí je též seznam 

alergen], který je k dispozici na vyžádání u obsluhy.  

V samotné restauraci a soubEžnE i v kuchyOské části pracují zamEstnanci hotelu Myslivna 

spolu s učni a mistry nedalekého učilištE. Celkem zde p]sobí 50 učO], kteUí se po 25 

stUídají každý týden. Učni pod dohledem mistra vaUí zejména denní menu a obsluhují 

hosty.  

Restaurace hotelu Myslivna využívá pro sv]j chod integrovaný ekonomický software 

RESTIS, který restauraci usnadOuje administrativu, co se týče pokladen, skladových 

zásob, kalkulací skladeb raut] a hospodaUení. Celkový pUíjemný, luxusní atmosféru 

narušuje hrající hudba respektive rádio, které je pouštEno skrze reproduktory. Po nEkolika 

odehraných skladbách totiž vždy zákonitE pUijde série reklamních sdElení. 

Hotel Myslivna disponuje tematickou restaurací, dvEma menšími salonky, steak barem, 

vinárnou a letní terasou. Jídelní lístek restaurace se pravidelnE obmEOuje dvakrát ročnE – 

na jaUe a na podzim, z d]vodu oživení jídelníčku a pUizp]sobení roční dobE. VaUí se 

tradiční česká i moderní kuchynE. SamozUejmostí je nabídka bezmasých jídel. Specialitou 

je zvEUina, která bývá prezentována v rámci speciálních zvEUinových hod], za bEžného 

provozu podávána celoročnE. ZvEUinu hotel Myslivna odebírá od dvou mimobrnEnských 

dodavatel], se kterými mají mnohaletou zkušenost. Restaurace se v poslední dobE 

zamEUila na nabídku ryb, které se snaží do jídelního lístku zaUazovat každý týden. PUi 

pUíležitostí poUádání vEtších akcí, je restaurace schopna vytvoUit bohatý raut. Mezi další 

akce poUádané v restauraci patUí mimo zvEUinové hody i dny uzeninových či sýrových 

specialit.  

Nedostatky: 

- Nedostatek kvalifikovaného personálu 

- Hudba v restauraci Uešena rádiem s pravidelnými reklamními sdEleními 

- Polední menu pouze v pracovní dny 
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KuchynE 

Tento úsek je stEžejní v celé restauraci. Hosté totiž podle kvality poskytnutých pokrm] 

posuzují hotel jako celek. Hned za kvalitou stojí servis, jakým je kvalita podána. Prostor 

kuchynE je čistý, plný všech potUebných vEcí. ZaUízení kuchynE nelze považovat za 

nejmodernEjší, pUesto nelze označit ani jeden vyloženE zastaralý pUístroj. V kuchyni lze 

nalézt spotUebiče typu trouby na pečení, sporák na plyn, desky a celé stoly z nerezového 

materiálu, pánve na smažení, konvektomaty – kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní 

trouby, salamandr – slouží ke stabilizaci teploty pokrm], mikrovlnné trouby, zapékací 

trouby, fritovací zaUízení, aj. SamozUejmostí jsou dUezy na omývání, umyvadla na ruce, a 

dále další pUístroje na zpracování surovin. Neodmyslitelným zaUízením v kuchyni je 

kvalitní vzduchotechnika. Práce s potravinami a jejich surovinami je v oblasti kuchynE 

členEno do nEkolika na sebe navazujících oblastí podle jednotlivých stádií pUípravy 

pokrm], včetnE jejich druh]. V podmínkách restaurace hotelu Myslivna se jedná o úseky 

pro pUípravu teplé kuchynE, studené kuchynE, cukrárnu, pUíruční sklady a umývárny. 

Suroviny typu zelenina a ovoce pUipravují učni v samostatném úseku. KuchynE disponuje 

skladem masa, kde lze též nalézt mrazicí box a stoly s nerezovým povrchem. V suchém 

skladu se uchovávají suroviny typu tEstovin a mouky. KuchynE má oddElený úsek pUíjmu 

špinavého nádobí, kam nosí číšníci nádobí z restaurace. Nádobí je poté umýváno ve velké 

myčce nádobí umístEné prakticky vedle vchodu do kuchynE za zdí tak, aby svým hlukem 

nerušila hosty v restauraci.  

VEtšina kuchyOských pUístroj] a zaUízení je plnE funkční, a proto vedení hotelu v současné 

dobE neuvažuje o nákupu nových. NicménE nelze opomenout fakt, že se pUístroje každým 

dnem zastarávají a postupnE se opotUebovávají. Nahodilé poruchy vedení hotelu Ueší za 

provozu. V kuchyni se však nachází nEkolik zaUízení, které jsou ve vážném technickém 

stavu, a které je nutné vymEnit. Jde o pUístroje, které slouží k poskytování nadstandartních 

služeb a proto je v kuchyni hotelu Myslivna zapotUebí. Jedná se o ohUevný výdejový pult, 

konvektomat, výrobníky ledu, elektrická a mikrovlnná trouba spolu s plynovým 

sporákem.  
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Tabulka 4 Seznam majetku v havarijním stavu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Název Doba užívání Počet 

1 Výrobníky ledu 11 let 3 

2 Elektrická trouba 20 let 1 

3 
Konvektomat 

Ěstudená kuchynEě 
15 let 1 

4 
OhUevný výdejový 

pult 
9 let 1 

5 Mikrovlnná trouba 9 let 2 

6 Plynový sporák 10 let 1 

Hmotným majetkem se rozumí samostatné hmotné movité vEci, popUípadE soubory 

hmotných movitých vEcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž 

vstupní cena Ě§ 2ř zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb. o daních z pUíjm]ě je vyšší než 40 000 Kč a 

mají provoznE-technické funkce delší než jeden rok. 

V potravináUských a stravovacích zaUízeních je závaznou povinností každého 

provozovatele formulovat a aplikovat standardy HACCP (Hazard Analyse and Critical 

Control Points). V podstatE jde o sledování, kontrolu a prevenci kritických promEnných 
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a činností, které probíhají v konkrétním podniku. Zejména se jedná o nákup a skladování 

surovin a zajištEní jejich nezávadnosti, a to jak pUi skladování a výrobE pokrm], tak pUi 

jejich ukládání a manipulaci. Každá konkrétní kritická činnost je v podstatE činnost a 

postup v pr]bEhu procesu tvorby jídel, pUi kterých jsou rizika, že dané jídlo bude 

zdravotnE závadné, nejvEtší.   

V kuchyni jsou neustále k dispozici učni z nedalekého učilištE, kteUí se pod vedením 

svého mistra starají o pUípravu surovin a vaUí nejčastEji denní menu. Nedostatkem 

kuchynE je personální oblast, kdy vedení hotelu akutnE postrádá kvalifikovaného kuchaUe. 

Na webových stránkách nabízí vedení hotelu v sekci Kariéra volné místo pro kuchaUe na 

hlavní pracovní pomEr s požadovaným nástupem ihned. Na webových stránkách je též 

k dispozici formuláU, kde m]že uchazeč o práci zanechat sv]j kontakt, napsat pr]vodní 

dopis a rovnou i nahrát sv]j životopis s fotografií. Takto odeslané informace jdou pUímo 

Uediteli hotelu, což usnadOuje a urychluje standartní proces.  

Nedostatky: 

- Nedostatek kvalifikovaných kuchaU] 

- Zastaralé vybavení kuchynE 

- Bezmasé menu 

3.4.2 Ubytovací část 

Ubytování je možné rezervovat telefonicky pUímo na recepci, která je k dispozici nonstop, 

online skrze rezervační formuláU na webových stránkách hotelu Myslivna, na dalších 

stránkách zprostUedkujících a porovnávajících ubytování4, nebo osobnE na hotelové 

recepci. Do ceny rezervace bývá zpravidla zahrnuta i snídanE. Rezervace ubytování 

online pUináší rozdílné nabídky v cenách. Za jednol]žkový pokoj na jednu noc nabízejí 

rezervační portály cenu témEU o 200,- Kč vyšší, než za kterou lze pobyt koupit pUímo na 

stánkách hotelu Myslivna. Webové stránky hotelu Myslivna nabízí ve zvoleném období 

rezervace slevovou akci za účelem stimulace poptávky. Rezervační portály však 

prezentují cenu pUed slevou jako konečnou.  

                                                 
4 Jedná se zejména o rezervační portály Trivago, Hotels, Booking, aj.  
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Pokoje 

Pokoje hotelu Myslivna se nachází v pravé části budovy s vchodem skrze chodbu za 

recepcí. Žádný pokoj není bezbariérový, pUičemž ani v budoucnu se o zUízení pro 

bezbariérový pUístup neuvažuje. V pUípadE, že má zákazník pUi rezervaci požadavek na 

bezbariérový pUístup, jsou mu doporučeny ubytovací kapacity nedalekého hotelu Fontána 

na brnEnské pUehradE, který spadá pod stejného majitele a který bezbariérové požadavky 

nabízí. Pokoje nejsou též primárnE vybaveny zázemím pro domácí zvíUata, nicménE vždy 

je možno vyUešit požadavek host] individuálnE a pokoj pro domácí zvíUata – nejčastEji 

psy – vybavit.  

Dlouhou chodbu s komorním osvEtlením monitorují z d]vodu bezpečnosti pr]myslové 

kamery. Hotel Myslivna nabízí pokoje typu standard, které jsou bu@ z části 

zrekonstruované, nebo jsou v p]vodním stavu od kolaudace. Dalším typem jsou 

nadstandartní pokoje, které jsou již plnE zmodernizované. Všechny pokoje jsou čisté, 

vybavené mimo jiné televizorem a osobním trezorem. Pokrytí wifi sítí je po celém hotelu. 

Z pokoj] je vstup na venkovní balkony smErem k lesu s výhledem na mEsto Brno. 

Balkony jsou p]vodní, již zastaralé a potUebují rekonstruovat. Též podhledy jsou p]vodní 

a kazí celkový dojem pUi pohledu z okna. Klimatizace je v pokojích nadstandartního typu 

a dále ve všech pokojích, které se nachází v rohových částech budovy. D]vodem je vyšší 

teplota v tEchto pokojích v pr]bEhu letních mEsíc]. V cenE pokoje je zahrnuta snídanE 

formou bufetu.  
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Tabulka 5 PUehled ubytovacích kapacit (Zdroj: vlastní zpracování) 

Typ Počet Kapacita 

2 l]žkové 86 172 osob 

3 l]žkový 18 54 osob 

4 l]žkový 1 4 osob 

Executive Ě2 l]žkovéě 10 20 osob 

ůpartmán Ě2 l]žkovéě 3 6 osob 

Celkem  256 osob 

 

Nedostatky: 

- Zastaralé vybavení pokoj] 

- Technický stav balkon] a podhled] 

3.4.3 DoplOkové služby 

Neplacené služby 

- ZprostUedkování taxislužby 

- Internetová pUípojka, bezdrátové pUipojení ĚWifiě 

- Buzení host] 

- Room service 

- Zap]jčení denního tisku 
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- Bezbariérový pUístup 

- ZajištEní programu 

- PUijímání a pUedávání vzkaz] 

- Uvítání host] wellcome drinkem 

- Donáška zavazadel 

- Osobní trezor 

- Podávání informací o hotelových službách, kulturních událostech a památkách 

- Úschova zavazadel 

Placené služby 

- Ubytování domácích zvíUat 

- Parkování 

- Praní a žehlení prádla 

- Polopenze, plná penze 

- Nadstandartní pokoj Executive  

- SekretáUské služby 

- SmEnárenské služby 

- ZajištEní dopravy, pr]vodce 

- Masáže, sauna, fitness 

- Drobný prodej suvenýr], hygienických potUeb 

- ZprostUedkování telefonních hovor] 

- Zap]jčení kol 

Ohodnocení nabízených služeb 

Služby dostupné na hotelu Myslivna jsou charakteristické svojí vysokou úrovní. Cizinci, 

tvoUící každý rok cirka 40% návštEvník] hotelu, jsou obsluhováni personálem, 

kompletním servisem. ZamEstnanci hovoUí anglicky i nEmecky, ve zmínEných jazycích 

jsou i dostupné verze webových stránek hotelu Myslivna. V pUípadE cestujících z Asie a 

ůrábie bývají zpravidla k dispozici pr]vodci, kteUí slouží též jako tlumočníci. Hosté jsou 

po ukončení pobytu dotazování na spokojenost s poskytnutými službami formou 

krátkého dotazníku, který je součástí pUíloh této práce. Dotazník nemá cizojazyčné 

mutace. 
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Obrázek 10 Certifikát kvality na webových stránkách (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/) 

 

Na obrázku č. 4 uvedeném výše je veUejné hodnocení portálu sdružující hotely Hotel.cz, 

které je svým hodnocením host] v odkazu dostupné na webových stránkách hotelu 

Myslivna. Hosté mají možnost osobnE nebo i anonymnE ohodnotit oblasti jako pUístup 

personálu, kvalitu a pestrost nabízených služeb, čistota pokoj] i celého areálu, očekávaný 

komfort dle klasifikace hvEzdičkami a v neposlední UadE subjektivní pomEr ceny a 

kvality. Možný a žádoucí je též slovní komentáU k hodnocení. V nEm hosté konkrétnE 

v pUípadu hotelu Myslivna upozorOují na placené parkovné, které by ocenili zahrnout 

spíše do ceny ubytování, dále kvalitu snídanE a nápoj], která není formou bufetu. Dále 

hodnotí technický stav budovy, který ale zároveO odpovídá komfortu. Mezi další vEci, 

které hosté vnímají negativnE, patUí webové stránky, které jsou nepUehledné a nep]sobí 

dobrým pozitivním dojmem.  

Hosté vesmEs pozitivnE hodnotí pUíjemné pUijetí personálu, profesionální komunikaci a 

snahu vše vyUešit včetnE tolerance k domácím zvíUat]m. Dále výbornou českou kuchyni 

spolu s kvalitními víny v hotelové restauraci a letní terasu s výhledem. V neposlední UadE 
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oceOují čisté, vkusnE a prakticky zaUízené pokoje. Firemní klientela, zejména 

vystavovatelé z nedalekého výstavištE, oceOuje flexibilitu hotelu, když je potUeba časnEjší 

snídanE z d]vodu dUívEjšího odjezdu velké části vystavovatel]. PUestože se hotel 

Myslivna Uadí mezi vEtší hotely, na hosty p]sobí osobní a domácí atmosférou.  

Domácí zvíUata 

Hotel Myslivna je vyhlášený možností ubytovat na pokoji domácí zvíUata – nejčastEji psy. 

NejvEtší zájem je pUi pUíležitosti konání akce Národní výstava ps] na brnEnském 

výstavišti, kdy vystavovatelé z celé republiky spolu se zahraničními kolegy hledají 

v BrnE ubytování. PrávE tento typ ubytování je hotel Myslivna schopný za symbolický 

poplatek ve výborné kvalitE poskytnout. Pokoje jsou speciálnE vybaveny vyhrazeným 

místem pro psy. K tomu jsou pokoje se psy logisticky vyUešeny tak, aby pUípadný hluk 

nerušil ostatní hosty hotelu. Okolí hotelu Myslivna umožOuje kratší i delší výlety se psem 

v klidném prostUedí. Cena za ubytování psa na pokoji za den je odstupOována podle 

velikostí plemen následovnE: 

- Malá plemena    150,- Kč 

- StUední plemena   250,- Kč  

- StUední plemena dlouhosrstí 350,- Kč 

- Velká plemena   250,- Kč 

- Velká plemena dlouhosrstí 350,- Kč 

Na webových stránkách je pUiložen odkaz na databázi plemen ps] podle kategorií 

velikostí včetnE výčtu doporučení pro péči a pohyb domácích zvíUat v ubytovacích 

zaUízeních, aby mEl každý návštEvník správné informace o zaUazení. D]vodem této 

cenové diskriminace je mnohaletá zkušenost hotelového personálu s následným úklidem 

a často i vyUazením nEkterého vybavení z pokoje z d]vodu poškození. V tEchto krajních 

pUípadech požaduje vedení hotelu finanční kompenzaci. 

3.5 Kapacita hotelu a její využití 

Hotel Myslivna má ve svých 11ř pokojích k dispozici celkem 256 l]žek. Kapacity jsou 

plnE vytíženy pouze krátkodobE nEkolikrát do roka pUi konání akcí na hotelu. Dle r]zných 
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zdroj] se uvádí optimální obsazenost hotel] cirka Ř0% celkové kapacity, kdy hotel 

z finančního hlediska prosperuje, a zároveO nedochází k vEtšímu opotUebení vybavení a 

není nar]stající náročnost na hygienu. PUi vyšší než optimální obsazenosti Ř0% celkových 

kapacit je zpravidla komplikovanEjší udržet kvalitu a úroveO poskytovaných služeb. Pro 

velmi účinné a efektivní hospodaUení v oblasti obložnosti využívá ekonomické oddElení 

hotelu Myslivna rezervační software REHOS. Mezi základní funkce REHOS patUí práce 

s hostem – služby spojené s ubytováním, vyúčtování hosta, rezervace pokoj] a služeb, 

pokladní kniha a smEnárenská činnost, správa telefonních hovor] s automatickým 

zatížením hotelového hosta pUi volání z pokoje, dále to jsou uzávErky a servisní služby.  

3.5.1 ůnalýza obsazenosti 
Graf 1 Vývoj obsazenosti hotelu za období 2013 - 2017 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Pozn.: Firma DAAD plus, s. r. o. spravuje hotel Myslivna od pUelomu roku 2013/2014. 

V grafu č. 1 je uveden vývoj obsazenosti ubytovacích kapacit hotelu Myslivna za roky 

2013 až 2016 s výhledem na rok 2017. V období finanční krize v letech 2008 a 2009 se 

obsazenost hotelu Myslivna pohybovala nad hranicí 63% s následným propadem 

k hranici 40%. Nejnižší počet návštEvník] ve sledovaném období je v roce 2013, kdy se 

hoteliérství stále postupnE dostávalo z období krize. V roce 2016 byla obsazenost kolem 

52%. Graf níže dále prezentuje i výhled na rok 2017, který se svým reálným odhadem 
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RW=ﾉﾐ= ﾗHゲ;┣Wﾐﾗゲデ 46% 47% 50% 52% 54%

Oヮデｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHゲ;┣Wﾐﾗゲデ 80% 80% 80% 80% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

VY
TÍ

ŽE
NÍ

 K
AP

AC
IT

RW=ﾉﾐ= ﾗHゲ;┣Wﾐﾗゲデ Oヮデｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHゲ;┣Wﾐﾗゲデ



62 
 

potvrzuje rostoucí trend a zvyšující se efektivitu provozu. Data byla získána z evidence 

vedení hotelu Myslivna, jenž zároveO reportuje do Českého statistického úUadu. 

Celorepublikový pr]mEr obsazenosti hotel], resp. využití kapacity ubytování, se 

pohybuje cirka kolem 50%. Dá se tedy, Uíci, že je hotel Myslivna co do obsazenosti hotelu 

lehce nad celostátním pr]mErem. Z grafu č. 2 je patrné, že pr]mErná obsazenost hotel] 

v Jihomoravském kraji je okolo 35% pUi celkovém počtu Ř13 ubytovacích zaUízeních, 

který uvádí Český statistický úUad. Celorepublikový pr]mEr vede Karlovarský kraj spolu 

s hlavním mEstem Prahou.  

Graf 2 Pr]mErné využití kapacity ubytovacích zaUízení v České republice (Zdroj: ČSÚ. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch) 

 

V následujícím grafu č. 3 je zobrazen vývoj pr]mErné obsazenosti v pr]bEhu roku 2016, 

kdy hotel Myslivna obsloužil pUesnE 35 271 host]. Hotel Myslivna je nejvíce kapacitnE 

vytížen června a záUí, pUičemž nejvyšších obrat] dosahuje v srpnu a Uíjnu. Vedení hotelu 

Myslivna vysvEtluje vyšší obsazenost vyšší četností poUádaných akcí v BrnE, zejména 

výstav na BrnEnských výstavištních veletrzích. Na akcích brnEnského výstavištE je Hotel 

Myslivna ve velké míUe závislý, jelikož ubytovává pUevážnE vystavující firemní klientelu. 
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Výrazným obdobím jsou zimní mEsíce, kdy na hotelu Myslivna probíhají organizované 

akce, festivaly a oslavy.  

Graf 3 Vývoj obsazenosti hotelu v jednotlivých mEsících roku 2016 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vhodným doplOujícím ukazatelem je sledování návštEvnosti bEhem jednotlivých týdn]. 

Hotel Myslivna pracuje pUevážnE s firemními klienty, proto je nejvEtší obsazenost ve 

všední dny od pondElí do pátku. Ve všední dny probíhají firemní školení, symposia a 

konference. Jsou akce, které končí zpravidla až sobotním obEdem. O víkendu hotel 

Myslivna hostí akce pUedevším rodinného charakteru a tranzitní hosty, kteUí netvoUí tak 

značné obraty jako firemní klientela. PUes víkend se též konají školící a pUedvádEcí akce.  

Hosté pr]mErnE z]stávají ubytování 1,45 nocí, pUičemž v poslední dobE pUibývají 

rezervace na týdenní pobyty. To do budoucna značí v podmínkách hotelu Myslivna 

rostoucí trend. Celorepublikový pr]mEr je u tuzemských host] cirka 2,6 nocí, u cizinc] 

pak 2,2 noci, pUičemž trend je naopak klesající. Svaz obchodu a cestovního ruchu České 

republiky tento klesající celorepublikový trend vysvEtluje zmEnou charakteru dovolené, 

kdy začíná být spíše poznávací. Hosté se totiž ubytovávají na svých cestách postupnE 

v nEkolika hotelích oproti pobytovým návštEvám, kdy z]stávají na jednom konkrétním 

místE. 
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Graf 4 Porovnání obsazenosti hotelu v letech 2015 a 2016 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Firemní klientela, pobývající na hotelu ve všední dny, zpravidla využívá pro dopravu na 

místo vlastní firemní automobily, ménE často pak využívají taxi službu. O víkendu, kdy 

se konají akce pUevážnE rodinného charakteru, se též hosté primárnE dopravují osobními 

automobily, využívají taxi službu, ménE často mEstskou hromadnou dopravu, která je 

však omezena frekvencí pouze jednoho spoje jedenkrát za hodinu, navíc s odjezdem 

pouze s mEstské části Pisárky. O víkendu hosté častEji pUicházejí pEšky z nedalekých 

Kohoutovic, kdy se po cestE mohou odreagovat v mEstském lesoparku Kamenný vrch.  

Zhodnocení obsazenosti 

Hotel Myslivna se v oblasti obsazenosti pokoj] pohybuje mírnE nad celostátním 

pr]mErem. Obsazenost ve velké míUe závisí zejména na kvalitE poUádaných akcí na 

brnEnském výstavišti, odkud pUijíždí pUevážná část firemní klientely. Zrušení velkých 

akcí, resp. jejich pUesmErování napUíklad do Prahy, by vedlo ke značnému úbytku 

hotelových host], což by se z delšího hlediska negativnE promítlo na tržbách a na 

konkurenceschopnosti hotelu. AktuálnE nedochází k žádnému omezení programu na 

brnEnském výstavišti, tudíž výhled na nEkolik dalších let je pozitivní. PUispívá tomu i 

fakt, že rezervační systém REHOS hotelu Myslivna eviduje rostoucí trend v oblasti 

týdenních pobyt]. To do budoucna zvýší pr]mErnou ubytovací dobu pUepočtenou na 

jednoho hosta. 
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Nedostatky: 

- Menší návštEvnost o víkendech 

3.5.2 ůnalýza návštEvník] 

V níže uvedeném grafu č. 5 je zUetelná pUevaha tuzemských návštEvník]. Z tuzemských 

návštEvník] tvoUí řř% firemní klientela. Zbývající 1% tvoUí soukromé osoby využívající 

hotel Myslivna a pUilehlou restauraci pUevážnE o víkendech. Z celkového počtu 

návštEvník] tvoUí cirka 40% cizinci pocházející pUevážnE z pobaltí Ě20%ě, dále západní 

Evropy Ě12%ě zejména NEmci, ůngličané a Italové a 4% mimoevropských návštEvník] 

pocházející pUevážnE z ůsie a ůrábie. Cizinci ze sousedních stát], podle vyjádUení vedení 

hotelu, jsou z hlediska jejich počtu zanedbatelní. 

Graf 5 Struktura návštEvník] v roce 2016 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V hotelové návštEvní knize umístEné u recepce lze najít i návštEvníky z exotických zemí. 

Jejich počet je však počítán v Uádu jednotek.  

S cizinci se pojí i specifické požadavky na poskytované služby. Dle vedení hotelu se jedná 

pUevážnE o návštEvníky z asijských zemí, kteUí se konkrétnE v jednom z více pUípad] 

odmítají stravovat v hotelové restauraci a požadují na pokoj nádobí spolu s rychlovarnou 
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konvicí. Tam se stravují na svých instantních pokrmech, na které jsou zvyklí. Hotel 

Myslivna je v tomto ohledu flexibilní a vychází požadavk]m klient] vstUíc.  

3.5.3 Vývoj tržeb 

Hotel Myslivna úspEšnE aplikoval systém elektronické evidence tržeb a UádnE jej používá 

od zákonem stanoveného termínu k prosinci 2016.  

Lze očekávat, že se do budoucna na tržbách pozitivnE promítne novela zákona o DPH 

Ězákon č. 113/2016 Sb., kterým se mEní nEkteré zákony v souvislosti s pUijetím zákona o 

evidenci tržeb - zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržebě, kdy se služby v restauraci (s 

výjimkou prodeje alkoholických nápoj] a cigaretě pUesunují do pásma snížené sazby DPH 

z 21% na 15%. Uvedené opatUení má ze strany Ministerstva financí ČR poskytnout 

restauracím určitou kompenzaci a motivaci k pUijmutí nového systému evidence tržeb. 

Jedná se tak o výhodu nižšího zdanEní.  

Graf 6 Vývoj tržeb v letech 2013 - 2016 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tržby dosáhly v roce 2016 hladiny 43 mil. Kč, pUičemž tržby z ubytování pUedstavovaly 

58 % z celkových tržeb. Zbylými 42 % se podílel úsek stravování. DoplOkový prodej 

zaujímá zanedbatelnou část. Od roku 2013 rostly celkové tržby 2 % tempem, v roce 2014 

3 % a v posledním sledovaném období došlo cirka k 5 % meziročnímu navýšení 

s pozitivním výhledem. Návratnost na tržbách je efektivnEjší u části ubytování, kdy má 
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hotel Myslivna návratnost v pUepočtu 50 haléU] z jedné investované koruny. Ze 

stravovací části je to pouze 20 haléU] na jednu investovanou korunu. Strategií vedení 

hotelu je tedy udržet rostoucí trend pomEru z tržeb z ubytovací části.  

Hotel Myslivna nevyužil systém elektronické evidence tržeb ke zdražení svých služeb, 

pUestože byla aplikace systému vEtším jednorázovým výdajem. Cenová politika je 

nastavena na mírné zdražování v cirka dvouletých cyklech jako reakce na rostoucí ceny 

vstup].  

Na tržby zejména z restaurační činnosti m]že mít negativní dopad zrušení kurzového 

závazku ze strany České národní banky. Hrozba vzniká v souvislosti s pUijímáním plateb 

v Eurech s fixním kurzem 25 CZK/EUR, pUičemž Česká národní banka umEle udržuje 

kurz od roku 2013 kolem hladiny 27 CZK/EUR. Dochází tak k umElému zlepšování 

finančních výsledk], který po ukončení kurzového závazku a návratu k reálné cenE kolem 

25 CZK/EUR nebude možný. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3.6 ůnalýza SWOT 

Následující oddíl pUedstavuje souhrn výše provedených analýz do výstup] SWOT. 

V interním prostUedí podmínek hotelu Myslivna jsou zde popsány silné a slabé stránky. 

V prostUedí externím jsou definovány potenciální pUíležitosti a možné hrozby.  

Tabulka 6 SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky 
Vyhlášená letní terasa Nekvalitní webová prezentace 

Vracející se firemní klientela Technický stav částí budovy 

Vlastní konferenční místnost Nedostatek kvalifikovaného personálu 

Dostupnost do centra Špatné spojení MHD 

Tolerance domácích zvíUat ůbsence výhodných balíčk] služeb 

NekuUácké prostUedí Placené parkovištE 

Kvalita poUádaných akcí   

Luxusní restaurace   

Bohatá historie   

Klidná lokalita   

    

Ex
te

rn
í 

PUíležitosti Hrozby 
VEtší vytížení kapacit o víkendech Zrušení akcí na BVV a odliv firemní klientely 

Nový tržní segment     Nová konkurence 

ModernEjší vybavení     Dočasné zavUení pUíjezdové trasy 

Postavení turistické atrakce v okolí Zamítnutí žádosti o probírku pod terasou 

Spolupráce s dalšími dodavateli služeb Finanční náročnost nového vybavení 
ModernEjší prezentace hotelu na webu Nespolehlivý obchodní partner 
   

Zhodnocení SWOT analýzy 

V podmínkách hotelu Myslivna pUevažují silné stránky nad stránkami slabými. Existuje 

tedy prostor využití silných stránek pro pUíležitosti na trhu. KonkrétnE se m]že jednat o 

spojení klidné lokality a luxusní restaurace, která m]že pomoci vEtšímu vytížení kapacit 

o víkendech. Nebo se m]že jednat o využití silných stránek k odvrácení hrozeb. Zde je 

možno napUíklad pomocí modernizace konferenční místnosti spolu s kvalitou poUádaných 

akcí na MyslivnE vyjednat podmínky u vEtšího obchodního partnera, či ztížit vstup nové 

konkurence na trh.  
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ, PTÍNOS NÁVRH¥   

Na základE analýzy současného stavu Hotelu Myslivna byly definovány prostory pro 

zlepšení v problémových oblastech. V tomto oddílu budou navrženy konkrétní opatUení 

vedoucí ke zlepšení poskytovaných služeb. Cílem navrhovaných opatUení bude zvýšit 

návštEvnost jak samotného hotelu Myslivna, tak i restaurace s letní terasou.  

4.1 Návrhy na úpravy ve struktuUe hotelu 

Venkovní terasa 

Vyhlášená venkovní terasa hotelu Myslivna umístEna na okraji lesa s výhledem na Brno 

p]sobí pUíjemným dojmem, který do jisté míry kazí zastaralá šedo-červená zámecká 

dlažba. Navrhuji proto oslovit dodavatele zabývající se zahradní Ěexteriérovouě 

architekturou a zamEUit se na celkovou kompozici terasy a zejména na novou dlažbu, která 

dodá letní terase modernEjší vzhled. Dalším podnEtem pro zlepšení je výhled na mEsto, 

který je čím dál více stínEn rostoucími stromy. Zde se doporučuji obrátit na Lesní správu 

Les] mEsta Brna, a. s. s žádostí o provedení vEtší probírky strom] s cílem zajistit co 

možná nejvEtší výhled na mEsto.  

Náklady konzultace napU. u Exterier-Design, s. r. o. se pohybuje okolo 15 000,- Kč. 

Náklady na zámeckou dlažbu se pohybují pUi odbEru nad 72m2 okolo 174,- Kč za metr. 

Recepce 

Prostory recepce narušují mohutné nosné sloupy, které mnohdy stíní recepční ve výhledu 

a pUi akcích, kdy se ubytovává naráz více lidí, musí hosté sloupy obcházet. Prostor u 

recepce je ještE zmenšen výkladními skUínEmi s doplOkovým prodejem, které navíc i 

svým obsahem do mysliveckého prostUedí nezapadají. Zde navrhuji výkladní skUínE 

pUesunout od recepce smErem ke steak baru, kde budou též host]m dostupné napUíklad 

pUi cestE z pokoj] do restaurace. Dále navrhuji na uvolnEné místo po výkladních skUíních 

umístit menší dUevEné stolky na odložení pUíručních zavazadel, který doposud supluje 

pouze jedna lavice. DUevEné stolky nezaberou tolik místa jako celá výkladní skUíO a 

poslouží navíc host]m pUi odkládání pUíručních zavazadel. 
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Náklady na poUízení konferenčního stolku typu Lauren 1 z lamina z obchodu MT-nábytek 

se pohybují od 1 338,- Kč / kus bez DPH. 

Obrázek 11 Recepce hotelu Myslivna (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/recepce/) 

 

Kongresový sál 

Kongresový sál má sloužit pro reprezentativní akce na hotelu. Vybavení i prostory sálu 

jsou prostorem pro zlepšení s požadovaným termínem realizace v roce 2017. Zde je nutné 

nakoupit nové židle a LCD televizní obrazovky pro promítání prezentací. Doporučuji též 

najmout firmu na stavební práce uvnitU kongresového sálu, jelikož jsou nutné i složitEjší 

technické úpravy. NapUíklad zmenšení nosných sloup], vybourání místností pro 

pUekladatele, aj. 

Náklady na poUízení nové židle značky Gizela z obchodu MT-Nábytek činí 756,- Kč / ks. 

LCD monitor Samsung UE55K5602 za 14  989,- Kč / ks bez DPH, držadlo pro upevnEní 

na ze@ značky Fiber Mounts FŘ0 736,- Kč / ks bez DPH. Stavební úpravy u firmy 

STAMACO engineering cirka 350 000,- Kč.  
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Steak bar 

Nedostatkem steak baru je, že svým host]m poskytuje malé soukromí. Steak bar je 

umístEn naproti hlavním dveUím u recepce a je charakteristický svojí prosklenou čelní 

stEnou. ZajištEní soukromí navrhuji vyUešit formou širokých rolet nebo tzv. slunolam], 

které p]sobí moderním dojmem a zajistí host]m steak baru dostatečné soukromí, pUičemž 

nedojde k jejich kompletní izolaci. I pUes navrhované Uešení bude pUi konání akce znát, že 

ve steak baru probíhá společenský život.  

Cena dUevEné žaluzie Hit II se v obchodE Žaluzie24 pohybuje od 311,- Kč / ks.  

Obrázek 12 DUevEná žaluzie Hit II (Zdroj: www.zaluzie24.eu) 

 

Salonky 

Salonky sloužící k poUádání meeting] ubytované firemní klientely jsou odhlučnEné a mají 

dostatečné soukromí. Prostorem pro zlepšení je zde vybavení všech tUí salonk] včetnE 

nového interiéru. Požadavek vedení hotelu Myslivna je salonky zrekonstruovat do 

podoby selské izby tak, aby se hosté po zmEnE cítili nadále komfortnE a zároveO aby 

zmEna tematicky zapadala do kontextu hotelu. Na základE tohoto doporučuji zakoupit 

celodUevEné židle, dlouhý dUevEný st]l a najmou stavební firmu na obložení místnosti 

včetnE strop] a výmEny oken.  
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Dále navrhuji zahrnout poplatek za p]jčení projektoru do ceny pronájmu salonku. Zde 

jde spíše o psychologický efekt, kdy hosté nemusejí za služby navíc pUiplácet. Výstupem 

této zmEny bude spokojenEjší zákazník a vyšší pUíjem z pronájmu salonku bez ohledu na 

skutečné využití resp. opotUebení projektoru.  

Náklady poUízení židle typu Gisela z obchodu MT-nábytek se pohybuje od 756,- Kč / ks 

bez DPH. DUevEný st]l typu Rosalia z obchodu MT-nábytek stojí 3 709,- Kč / ks bez 

DPH. Stavební práce na všech tUech saloncích cirka 600 000,- Kč.  

Obrázek 13 Salonek (Zdroj: http://orangeacademy.cz/img/hotel-myslivna/myslivecky-salonek.jpg) 

 

ParkovištE 

Hotel Myslivna má dvE pUilehlá parkovištE. Slouží jak pro ubytované hosty, tak pro 

návštEvníky, kteUí pUijeli pouze do restaurace. Prostor pro zlepšení je zde v technické části 

vEtšího parkovištE umístEného hned u pUíjezdové komunikace. Prostor parkovištE však 

spadá do majetku mEsta Brna, proto doporučuji oslovit magistrát mEsta Brna s žádosti o 

odkoupení parkovacích prostor a následné najmutí stavební firmy na povrchové úpravy. 

Dalším doporučením je zahrnutí poplatku za parkovné do ceny ubytování. V pUípadE, že 



73 
 

by došlo k odkupu plochy parkovištE od magistrátu mEsta Brna, nemusel by hotel 

Myslivna platit fixní nájemné a primární d]vod pro výbEr poplatku by tak pominul.  

Celkový technický stav 

Hotel Myslivna je od roku 1řŘ7 ohodnocen tUemi hvEzdami kategorie Komfort. V dobE 

tehdejšího Československa byl vybaven moderním vybavením a následnE i zkolaudován. 

ůktuálnE již nEkteré vybavení začíná zastarávat a z pUíčiny každodenního používání i 

opotUebovávat. Hotel Myslivna v blízké dobE počítá s modernizací svých hotelových 

pokoj] včetnE jejich vEtšího prosvEtlení. V plánu rekonstrukcí jsou napUíklad balkony, 

podhledy, okna i výtahy. Nutná též bude rekonstrukce rozvod] vody, topení, elektUiny i 

kotelny. P]vodní fasády, navržené významným architektem DvoUákem, chce vedení 

hotelu zatím zachovat v p]vodní podobE.  

Pro vedení hotelu Myslivna z]stává prioritou rekonstrukce interiéru hotelu spolu 

s opravami d]ležitých technických částí budovy. Zejména se jedná o kongresový sál a 

balkony včetnE podhled]. Tyto oblasti totiž hoteloví hosté nejvíce vnímají. Čelní stranu 

budovy včetnE p]vodní fasády se zatím plánují beze zmEny. Po rekonstrukci 

kongresového sálu má vedení hotelu v plánu vybudovat unikátní celoročnE otevUenou 

vyhlídkovou terasu s výkonnými infrazáUiči a bowlingovou dráhu. To je d]vod, proč 

doposud není zrekonstruována část chodby vedoucí z recepce smErem k restauraci – 

rekonstruovaná část by totiž musela být kv]li pUístavbE kryté vyhlídkové terasy opEt 

zbourána.  

4.2 Návrh na novou webovou prezentaci hotelu 

Webová prezentace, kterou hotel Myslivna aktuálnE používá, je charakteristická svojí 

nepUehledností. Logo hotelu Myslivna do konceptu celého webu nezapadá, navíc na 

webových stránkách pUevažuje tmavá barva, která nep]sobí pozitivním dojmem. 

Navrhuji najmout grafického designéra, který dokáže programovat webové stránky. PUi 

realizace zakázky se zamEUit na celkovou kompozici webu a jeho pUehlednost.  
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Obrázek 14 Návrh webové prezentace hotelu Myslivna (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jednou z cest, jak podpoUit návštEvnost hotelu Myslivna je zlepšení prezentace, s jakou 

se hotel prezentuje na webu i sociálních sítích. PUevážnou část hotelových host] tvoUí 

firemní klientela, které bývají služby objednávány centrálnE ve vEtších objemech. 
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Kvalitní prezentace a soustavná práce na vyhodnocování a zpracovávání zpEtné vazby je 

cestou, jak zvýšit obsazenost hotelu, resp. restaurace s terasou o víkendech, kdy pUijíždí 

spíše menší skupinky lidí na akce rodinného charakteru. Zde je již poutavá, stručná a 

jasná prezentace nutností s ohledem na možnost oslovení nové skupiny potenciálních 

host]. OddElení marketingu hotelu Myslivna využívá nástroje optimalizace pro 

internetové vyhledávače Ětéž optimalizaci nalezitelnostiě tzv. SEO Ěangl. Search Engine 

Optimalizationě. PUíkladem je hojné užívání slovních spojení „ubytování Brno“ nebo 

„hotel Brno“, které pUi vyhledávání na WEBu zobrazí zákazníkovi stránky hotelu 

Myslivna na prvních místech. Zde se však již neUeší pUehlednost webu, jeho grafické 

zpracování či kompletní informace. Úpravou prezentace na základE zpEtné vazby od 

odborníka by se mohla návštEvnost ještE zvýšit.  

Mimo klasické webové stránky a profily na internetových srovnávačích je prostor pro 

prezentaci akcí a služeb na sociálních sítích – zejména Facebook, kde hotel Myslivna již 

p]sobí. Na profilu na Facebooku jsou lidé informování pUevážnE o poUádaných akcích jak 

zábavního, tak gastronomického typu. Nabídku denního menu stránky nenabízí ani na nE 

neodkazují. K dispozici je oddíl „Hodnocení“, kde mohou hosté sdílet své zkušenosti.  

Obrázek 15 Hodnocení ze sociální sítE Facebook (Zdroj: https://www.facebook.com/Hotel-Myslivna-Brno-
299518582352/) 

  

Náklady na robustní web včetnE grafiky jsou u firmy MediaCENTRIK, s. r. o. na úrovni  

30 000,- Kč.  
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4.3 Návrhy na zlepšení personální oblasti 

ZamEstnanci 

Personální oblast nejvíce tíží chybEjící kvalifikovaný kuchaU do hotelové restaurace. Na 

webových stránkách hotelu je již delší dobu vyvEšený inzerát, který danou pozici poptává. 

V této vEci doporučuji zvEtšit rozsah oslovených potenciálních zamEstnanc] formou 

personálních agentur, které se obsazováním této pozici zabývají. Též doporučuji zavést 

nový benefit pro zamEstnance formou pUíspEvku na penzijní pUipojištEní či životní 

pojištEní. Zavedení tohoto návrhu bude sloužit jako motivační faktor pro zájemce o práci 

a zároveO i jako prevence odchodu stávajících zamEstnanc] ke konkurenci. 

Pracovní funkce 

a) Výkonný Ueditel hotelu 

Pozice výkonného Ueditele hotelu, jakožto kontrolního orgánu, má v hotelu Myslivna 

zásadní funkci. PUi analýze bylo zjištEno, že výkonný Ueditel supluje funkci personálního 

Ueditele, čímž snižuje svoje kapacity. O obsazení samostatné pozice personálního Ueditele 

se v podmínkách hotelu Myslivna neuvažuje. Navrhuji proto delegovat vEtšinu agendy 

spojenou zejména s náborem nových zamEstnanc] na vedoucího provozního oddElení, 

který danou funkci m]že zastat. Výkonný Ueditel však bude mít i nadále rozhodující slovo 

zda daného kandidáta pUijmout či nikoliv.  

b) Pracovník na recepci 

Pozice recepční je z hlediska prezentace hotelu nesmírnE d]ležitá. Všichni pracovníci 

recepce jsou milí a reprezentativní avšak bez jednotného pracovního odEvu napUíklad 

v barvách hotelu.  Recepce je umístEna hned u vchodových dveUí pUed steak barem, proto 

je d]ležité, aby se hotel Myslivna prezentoval i uvnitU. Navrhuji poUídit pro pracovníky 

na recepci jednotný reprezentativní pracovní odEv, který bude v dostatečném množství 

recepčním poskytnut.  

Náklady na poUízení jednotného odEvu Ětematicky vybraného jako Dámská myslivecká 

halenkaě činí 560 Kč / ks.  
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Obrázek 16 Jednotný pracovní odEv recepční (Zdroj: www.myslivecky-obchod.cz) 

 

c) Pokojská služba 

PUi analýze bylo zjištEno, že pozici pokojské služby zastávají pouze tUi pracovnice, které 

pUi vEtší obložnosti nestíhají obsluhovat pUidElené úseky. Zbylá potUeba je suplována 

externí firmou. Zde doporučuji smluvnE rozšíUit spolupráci s d]razem na vEtší flexibilitu 

externí úklidové firmy zejména v sezónE.  

d) ÚdržbáU 

Pozici údržbáUe zastávají v hotelu Myslivna celkem čtyUi lidé. Tito pracovníci jsou 

neustále k dispozici, avšak pUi složitEjších opravách musí vedení hotelu objednat externí 

firmu. Zde doporučuji z hlediska úsporu času a částečnE i náklad] na práci externí firmy 

proškolit stávající pracovníky údržby na pokročilé opraváUské práce včetnE nákupu 

potUebného vybavení. 

Náklady na základní školení jednoho zamEstnance od České společnosti pro údržbu se 

pohybují okolo 4 000,- Kč / semináU.  

4.4 Návrhy na zlepšení služeb 

Návrhy se v této kapitole týkají restaurace a kuchynE zastoupené ve stravovací části. Další 

podkapitolou pokračuje ubytovací část. Kapitolu uzavírají návrhy na zlepšení 

doplOkových služeb hotelu Myslivna. 
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4.4.1 Stravovací část 

Restaurace 

ProstUedí samotné restaurace hotelu Myslivna p]sobí upraveným tematickým dojmem 

s výjimečným výhledem na Brno. Hned po pUíchodu však hosté slyší hudební kulisu 

v podobE puštEného rádia z reproduktor]. Zpravidla se stává každých Ř minut, že hudbu, 

mnohdy i žánrovE namíchanou, pUeruší moderátor či častEji reklamní sdElení. PrávE časté 

pUerušování a žánrový mix, nehodící se do mysliveckého prostUedí, narušuje celkový 

dojem z návštEvy restaurace a snižuje požitek z kvalitního jídla. Navrhuji proto poUídit 

nEkolikahodinovou hudební smyčku uvolnEné hudby hodící se do restauračního prostUedí 

s výhledem na mEsto. ůlternativou m]že být roční pUedplatné užívání zahraničních 

internetových rádií typu Chilltrax bez reklam. Co se týče poledního menu, je podáváno 

pouze ve všední dny. Cenové rozmezí je Ř0 – 100,- Kč. PrávE cena je d]vodem, proč se 

o víkendech dává pUednost stálé nabídce s vyšší marží. ůbsence „speciální nabídky“ na 

víkend m]že být d]vodem, proč častEji nezavítají místní obyvatelé z pUilehlých 

Kohoutovic a Pisárek na víkendový obEd či večeUi. Zde navrhuji vytvoUit víkendové akce 

na konkrétní položky stálé nabídky, pUičemž aktuální nabídka bude zveUejnEna na 

webových stránkách hotelu Myslivna i na profilu na Facebooku. Restaurace konkurence 

v blízkém okolí zatím nic podobného neposkytují. K pokrm]m je automaticky podáván 

jako pozornost malý pUedkrm na účet podniku. Ten má vEtšinou podobu malého koláče 

či sýrového dortu. Jsou však podávány na podšálku od hrnk] na kávu, což nep]sobí dobUe 

ani profesionálnE. Zde postačí zakoupit sadu cirka 300 ks malých dezertních keramických 

táck].  

Náklady na poUízení dezertních talíUk] typu BůNQUET z obchodu Kamody se pohybují 

od 29,- Kč / ks. Náklady na placený seznam skladeb pUes platformu inmusic.cz jsou ve 

výši 3 000,- Kč / playlist.  
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Obrázek 17 PUední část restaurace (Zdroj: http://www.hotelmyslivna.cz/restaurace-brno/) 

 

KuchynE 

KuchynE funguje každý den včetnE víkend]. Jsou též hojnE využívány v dobE poUádání 

gastronomických akcí ĚzvEUinové hody, chUestové slavnosti, Uízkové speciality, sýrové a 

uzeninové dny, aj.ě. ůktuálnE se Ueší drobné závady individuálnE skrze údržbovou službu. 

V pUípadE porouchání d]ležitých zaUízení poUízených pUed více jak 10 - ti lety by nastal 

závažný provozní problém, který by omezil chod kuchynE a v konečném d]sledku 

poškodil hosty. Jedná se napUíklad o elektrickou troubu sloužící již 20 let, kterou má 

vedení hotelu v úmyslu již delší čas vymEnit. Dále se jedná o konvektomat používaný 

v oddElení studené kuchynE, který svému účelu slouží již 15 let a v neposlední UadE se 

jedná o 3 výrobníky ledu, které jsou v provozu již 11 let. V horkých letních mEsících 

m]že výpadek zp]sobit rozsáhlé nepUíjemnosti. Na základE výše uvedeného navrhuji 

modernizační obmEnu kuchyOských spotUebič], a to zejména výrobník] ledu, elektrické 

trouby, konvektomatu do studené kuchynE a plynový sporák.  

Náklady na poUízení výrobníku ledu typu KLůRSTEIN POWERICER-XL z obchodu 

electronic-star činí 14 790,- Kč / ks bez DPH. Náklady na poUízení elektrické trouby 

NORDline FEM0 z obchodu elektro – garden činí 14 000,- Kč /ks bez DPH. Náklady na 
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poUízení konvektomatu Whirlpool 6xGN1/1 ůFO640 činí ř1 960,- Kč / ks bez DPH. 

Plynový sporák do kuchynE PC 716 G/P má poUizovací cenu 123 000,- Kč / ks bez DPH.  

4.4.2 Ubytovací část 

V analytické části byl zjištEn špatný stav technických částí pokoj], zejména podhled] a 

balkon]. Zde navrhuji najmout externí stavební firmu na rekonstrukci tEchto částí 

s d]razem pUizp]sobení se stylu stavby a Uešení jak jednotlivých pokoj], tak i samotného 

hotelu. V další části je projevilo zastaralé vybavení pokoj], a to zejména postelí, stolk] i 

sedaček. I zde navrhuji obmEnu nábytku s d]razem na celkovou kompozici a tematiku 

hotelu, pUičemž je též nutné kv]li zmEnE typu nábytku a pUípadným protlačeným míst]m 

vymEnit i koberce. 

Náklady na poUízení vyšší hotelové postele typu Tristen z obchodu MT-nábytek jsou ve 

výši 12 76ř,- Kč / ks bez DPH. Náklady na nové čalounEné kUeslo do pokoje typu Prima 

z obchodu MT-nábytek jsou ve výši 6 617,- Kč / ks bez DPH. Cena nočního stolku je 

1 300,- Kč / ks. Koberec typu Quickstep Q04 – 1 ůP lze poUídit za cenu 2 308,- Kč / 4 m 

bez DPH. Náklady na rekonstrukci podhled] a balkon] firmou STůMůCO engineering 

budou na hladinE Ř50 000,- Kč.  

4.4.3 DoplOkové služby 

V analytické části byl formulován potenciál využití steak baru k dalším aktivitám. Kv]li 

této úvaze nebyla jako jediná rekonstruována část chodby pUilehlá právE ke steak baru. 

UmožOuje to pUídavné stavební práce bez zmaUení dUíve vynaložené investice. Ke vnEjší 

stranE steak baru navrhuji pUistavEt menší bowlingovou dráhu se vstupem zevnitU a 

s obsluhou pUímo ze steak baru. Bowlingová dráha umožní hosty více zapojit do 

společenského života a vytvoUí prostor pro tvorbu firemních balíčk] služeb na hotelu. 

ZmEna bude mít též pozitivní efekt na tržby z restaurační části, kdy se pUedpokládá, že 

hosté zvýší svoji spotUebu na baru. Dále se dá bowlingová dráha využít pro víkendové 

akce zejména v zimních mEsících, kdy mohou pUicházet lidé na bowlingové soutEže.  

Náklady na poUízení bowlingové dvoudráhy od firmy Bowling – servis, s. r. o. činí 

99 000,- Kč. Cena stavebních úprav u firmy STůMůCO engineering cirka 400 000,- Kč.  
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Obrázek 18 Bowlingová dvoudráha (Zdroj: www.bowling-servis.com 

 

4.5 Návrhy na zvýšení obsazenosti hotelu 

Následující kapitola se bude vEnovat návrh]m na zvýšení obsazenosti hotelu Myslivna 

ze tUech perspektiv. Jsou jimi poUádané akce, na které má hotel Myslivna kapacity, dále 

návrhy balíčk] služeb s cílem podpoUit poptávku, a následnE kapitolu zakončí návrh 

turistické atrakce, která zvýší povEdomí o hotelu Myslivna a m]že mít v konečném 

d]sledku pozitivní dopad i na obsazenost.  

PoUádané akce 

Hotel Myslivna aktuálnE poUádá akce gastronomického charakteru spolu se slavnostními 

událostmi. ůkcí není mnoho, pUesto mají vždy hojnou účast. Hotel Myslivna se potýká 

s nízkou návštEvností zejména v zimních mEsících – pUidání dalších událostí na toto 

období by mohlo návštEvnost do jisté míry zvýšit. Cestou mohou být zájmové 

reprezentační plesy, nebo též konference na témata osobního rozvoje. K uspokojení 

gastronomických fanoušk] lze pUidat i akci tohoto charakteru. 



82 
 

Na základE výše uvedeného navrhuji uspoUádání hasičského a následnE rybáUského plesu, 

jenž do hotelu Myslivna pUivede hosty v zimních mEsících, kdy se hotel potýká s nízkou 

obsazeností. Prvním krokem bude oslovení daných zájmových sdružení a vyjednání místa 

plesu pro hotel Myslivna. NáslednE ve spolupráci s marketingovým oddElením budou 

plesy propagovány formou kampanE na sociálních sítích, direct mailingem na stávající 

hosty a zákazníky a plakáty rozmístEnými na veUejných místech po BrnE.  

Dále navrhuji uskutečnit gastronomickou akci pod vedením známých osobností Romana 

Pauluse a Marcela Ihnačáka. Jednalo by se o kuchaUskou show, kde by hlavním tématem 

byla pUíprava masa a zvEUiny. Celá akce by se po domluvE dala použít do reklamních 

materiál] restaurace. Tato gurmánská akce m]že do hotelu Myslivna dostat návštEvníky 

z Brna i okolí, bude mít pozitivní dopad na značku hotelu Myslivna a v neposlední UadE 

akce potvrdí kvalitu podávaných jídel v restauraci hotelu Myslivna.  

Pro zajištEní zábavného programu i bEhem týdne doporučuji do steak baru či hotelové 

vinárny registrovat hotel Myslivna na celorepublikovou soutEž Chytrý kvíz. Účastnit se 

mohou jak registrované týmy z celého Brna, tak ubytovaní hosté. ůkce podobného 

charakteru jsou možností, jak zvýšit povEdomí o službách steak baru i vinárny hotelu 

Myslivna mezi lidmi a také mohou být cestou k vyšším obrat]m. Organizaci celého 

večera mají na starost moderátoUi Chytrého kvízu, kteUí jsou členy projektu. Na vedení 

hotelu Myslivna je pouze podat žádost o konání akce na MyslivnE a poté už jen akci 

zpropagovat na sociálních sítích i webu.  

Náklady na gurmánskou akci včetnE honoráU] budou cirka ve výši 300 000,- Kč.  

Víkendové balíčky 

Hotel Myslivna je specifický svými návštEvníky. řř% návštEvník] tvoUí firemní klientela 

jezdící na konference, výstavy, služební cesty i firemní meetingy. Firemní klientele bývají 

ceny účtovány individuálnE na základE zkušeností s opakovaným ubytováním, počtem 

ubytovaných, aj. Prostor pro zvýšení obsazenosti je o víkendech, kdy na Hotelu Myslivna 

bývají občasné konference a školení. O víkendech též pUijíždEjí lidé do restaurace a na 

letní terasu.  
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Víkendové balíčky jsou všeobecnE oblíbené, jelikož se hosté nemusí prakticky o nic 

starat. Zpravidla bývá pUedem naplánovaný program a tím pádem host]m odpadá starost 

s hledáním zajímavých atrakcí a míst, které by stály za poznání. Balíčky jsou ekonomicky 

výhodné i pro hotely, jelikož lze s jejich pomocí podporovat obsazenost mimo hlavní 

sezonu. Víkendové balíčky jsou úzce profilované na konkrétní segment host].  

Navrhuji zaUadit následující balíčky do nabídky služeb s cílem podpoUit obsazenost 

zejména v zimních mEsících. Tematicky jsou pojmenovány podle patron] myslivosti. 

a) Hubert 

Balíček Hubert je určen pro páry, které mají vztah k pUírodE a ke zvíUat]m. Je 

charakteristický kombinací aktivního odpočinku v pUírodE a wellness.  

 2 osoby na 2 noci s polopenzí 

 Uvítací drink 

 Krmení zvEUe v oboUe Holedná 

 NávštEva hradu VeveUí na brnEnské pUehradE 

 Wellness 

 Projíž@ka na koních v ŽebEtínE 

 ZvEUinová večeUe 

 Tízená degustace vín v hotelové vinárnE 

Tabulka 7 Víkendový balíček - Hubert (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hubert B[┥ﾐ= IWﾐ; B;ﾉｹLWﾆ 

UH┞デﾗ┗=ﾐｹ Dﾗゲヮ[ﾉｹ ヲ┝が ヲ ﾐﾗIｷ ン ヵヲヰ KL ン ヰヰヰ KL 

Sデヴ;┗ﾗ┗=ﾐｹ VWLWギW ヲ ﾗゲﾗH┞が ヲ┝ ヶヰヰ KL ヴヰヰ KL 

Sﾉ┌┥H┞ KヴﾏWﾐｹ ┣┗[ギW ┗ ﾗHﾗギW HﾗﾉWSﾐ= Zdarma Zdarma 

  N=┗ジデ[┗; ｴヴ;S┌ VW┗Wギｹ ンヰ KL 30 KL 

  Wellness ヶヰヰ KL Zdarma 

  V┞ﾃｹ┥Tﾆ; ﾐ; ﾆﾗﾐｹIｴ ┗ ŽWH[デｹﾐ[ Αヰヰ KL ヵヰヰ KL 

  )┗[ギｷﾐﾗ┗= ┗WLWギW Αヵヰ KL ヴヰヰ KL 

  DWｪ┌ゲデ;IW ┗ｹﾐ ヱ ヰヰヰ KL Αヰヰ KL 

Cena celkem   Α ヲヰヰ KL ヵ ヰンヰ KL 

Pozn. V cenE ubytování je již zahrnuta snídanE formou bufetu. 
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b) Eustach 

Balíček s názvem Eustach je vhodný pro rodiny s dEtmi. Je charakteristický svým 

aktivním programem a poznávací částí mEsta Brna. 

 3 osoby na 2 noci s polopenzí 

 NávštEva zoologické zahrady 

 Wellness v hotelu Fontána na brnEnské pUehradE 

 Poznávací prohlídka Brna 

 Prohlídka hradu Špilberk 

 Jungle park 

 Aquapark Kohoutovice 

 

Tabulka 8 Víkendový balíček - Eustach (Zdroj: vlastní zpracování) 

Eustach B[┥ﾐ= IWﾐ; B;ﾉｹLWﾆ 

UH┞デﾗ┗=ﾐｹ Dﾗゲヮ[ﾉｹ ヲ┝が Sｹデ[ ヱ┝が ヲ ﾐﾗIｷ ヴ ヴヶヰ KL ン ヰヰヰ KL 

Sデヴ;┗ﾗ┗=ﾐｹ VWLWギW ン ﾗゲﾗH┞, 2x Γヰヰ KL ヶヰヰ KL 

Sﾉ┌┥H┞ N=┗ジデ[┗; ┣ﾗﾗﾉﾗｪｷIﾆY ┣;ｴヴ;S┞ ンヵヰ KL ンヵヰ KL 

  Wellness  ヶヰヰ KL ヱヰヰ KL 

  Pﾗ┣ﾐ=┗;Iｹ ヮヴﾗｴﾉｹSﾆ; Bヴﾐ; ヱ ヱヰヰ KL ヵヰヰ KL 

  PヴﾗｴﾉｹSﾆ; ｴヴ;S┌ ŠヮｷﾉHWヴﾆ ヲヰヵ KL ヲヰヵ KL 

  Jungle Park Βヵヰ KL ヵヰヰ KL 

  Aquapark Kohoutovice ヲΑヰ KL ヱヵヰ KL 

Cena celkem   8 735 ヵ ヴヰヵ KL 

Turistická atrakce 

Okolí hotelu Myslivna je vyhlášené svým klidným prostUedím a pUírodní rezervací 

Kamenný vrch. V letních mEsících jsou mimo firemní klientelu nejčastEjší zákazníci 

pejskaUi, kteUí se pUi výletech zastavují na letní terase hotelu Myslivna u Psího baru. Chybí 

zde však poutač obecného charakteru, který by i mimo sezonu dostal zákazníky do hotelu 

Myslivna. Navrhuji iniciovat stavbu rozhledny v blízkosti hotelu Myslivna s cílem 

pUilákat do oblasti více turist]. Rozhledna by tematicky nesla název Posed a žádosti o 

spolufinancování by smEUovali k Les]m mEsta Brna, magistrátu mEsta Brna spolu 
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s žádostí o dotační program Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nabídka participace 

na projektu by byla též nabídnuta novým a stávajícím partner] hotelu Myslivna.  

PUedpokládané náklady na rozhlednu se pohybují v rozmezí 6 000 000 – 8 000 000,- Kč 

participace na nákladech rozhledny Posed bude ze strany hotelu Myslivna cirka 500 000,- 

Kč. Vedlejší náklady spojené s projektem budou cirka ve výši 27 000,- Kč.  

Obrázek 19 Možná podoba rozhledny Posed 
(Zdroj:http://zlin.idnes.cz/foto.aspx?r=zlinzpravy&c=A150618_2171033_zlinzpravy_ras&foto=RAS5c035b_106201
521.jpg) 
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5 VYHODNOCENÍ NÁVRH¥ 

Dále v diplomové práci zpracovávám k realizaci návrh] i rozpočet náklad] a pUínos] 

s nimi souvisejících.  

5.1 Náklady   

Níže budou postupnE vyčísleny všechny náklady vztahující se k daným oblastem. 

a) Náklady – struktura hotelu 

Tabulka 9 Náklady na návrhy – struktura (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pﾗﾉﾗ┥ﾆ; N=ﾆﾉ;S ふKLぶ Celkem ふKLぶ 
)=ﾏﾆﾗ┗= Sﾉ;┥H;     174  26 100 

Konzultace u Exterier Design  15 000  15 000 

VWﾐﾆﾗ┗ﾐｹ デWヴ;ゲ;    41 100 

KﾗﾐaWヴWﾐLﾐｹ ゲデﾗﾉWﾆ   1 338   2 676 

Recepce     2 676 

ŽｷSﾉW     756  45 360 

LCD monitor  14 989  29 978 

Dヴ┥;Sﾉﾗ     736   1 472 

Sデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ 350 000 350 000 

KﾗﾐｪヴWゲﾗ┗┠ ゲ=ﾉ   426 810 

DギW┗[ﾐ= ┥;ﾉ┌┣ｷW     311   6 220 

Steak bar     6 220 

ŽｷSﾉW     756  45 360 

DギW┗[ﾐ┠ ゲデ└ﾉ   3 709  22 254 

Sデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ 600 000 600 000 

Salonky   667 614 

WWHﾗ┗Y ゲデヴ=ﾐﾆ┞  30 000  30 000 

Web     30 000 

CELKEM   1 174 420 

Z výše uvedených náklad] zaujímají nejvEtší část náklady na všechny tUi salonky a úpravy 

v kongresovém sálu. Uvedené ceny jsou bez DPH a nepočítají s pUípadnými slevami na 

odbEr vEtšího počtu kus]. 
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b) Náklady – personální oblast 

Tabulka 10 Náklady na návrhy - zamEstnanci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pﾗﾉﾗ┥ﾆ; N=ﾆﾉ;S ふKLぶ Celkem ふKLぶ 
JWSﾐﾗデﾐ┠ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹ ﾗS[┗ ヴWIWヮIW     560  11 200 

ŠﾆﾗﾉWﾐｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ ┎Sヴ┥by    4 000  24 000 

PWﾐ┣ｷﾃﾐｹ ヮギｷヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ    50 000 

CELKEM    85 200 

V této kategorii je počítáno s jednotným pracovním odEvem pouze pro pracovníky 

recepce, pUičemž se počítá s výmEnou odEvu každé dva roky. Dále dvoufázovým 

školením pro pracovníky údržby, které by mElo vést ke snížení možných externích oprav. 

Dále každoroční pUíspEvkem na penzijní pUipojištEní zamEstnanc]m pracujícím na HPP.  

c) Náklady - služby 

Tabulka 11 Náklady na návrhy - služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Polo┥ﾆ; N=ﾆﾉ;S ふKLぶ Celkem ふKLぶ 
DW┣Wヴデﾐｹ デ;ﾉｹギﾆ┞      29   2 320 

Pﾉ;┞ﾉｷゲデ ヴWﾉ;┝;Lﾐｹ ｴ┌SH┞   3 000   6 000 

Restaurace     8 320 

V┠ヴﾗHﾐｹﾆ┞ ﾉWS┌  14 790  44 370 

EﾉWﾆデヴｷIﾆ= デヴﾗ┌H;  14 000  14 000 

Konvektomat  91 960  91 960 

Pﾉ┞ﾐﾗ┗┠ ゲヮﾗヴ=ﾆ 123 000 123 000 

K┌Iｴ┞ﾒ   273 330 

V┞ジジｹ ｴﾗデWﾉﾗ┗= ヮﾗゲデWﾉ  12 769 638 450 

Č;ﾉﾗ┌ﾐ[ﾐY ﾆギWゲﾉﾗ   6 617 330 850 

NﾗLﾐｹ ゲデﾗﾉWﾆ   1 300  65 000 

Koberce   2 308 692 400 

RWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW ヮﾗSｴﾉWS└ ; H;ﾉﾆﾗﾐ└   850 000 

UH┞デﾗ┗;Iｹ L=ゲデ   2 576 700 

Bﾗ┘ﾉｷﾐｪﾗ┗= S┗ﾗ┌Sヴ=ｴ;    99 000 

Sデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ ヮヴﾗ Hﾗ┘ﾉｷﾐｪ   400 000 

Dﾗヮﾉﾒﾆﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞   499 000 

CELKEM   3 357 350 

PUevážnou část struktury náklad] v této navrhované oblasti tvoUí obmEna vybavení a 

stavební úpravy v ubytovací části a výmEna spotUebič] v kuchyni. Náklady na 

navrhované zmEny v restauraci pUedstavují zanedbatelnou část.  
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d) Náklady – zvýšení obsazenosti 

Tabulka 12 Náklady na návrhy – ostatní (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pﾗﾉﾗ┥ﾆ; CWﾉﾆWﾏ ふKLぶ 
G┌ヴﾏ=ﾐゲﾆ= ;ﾆIW 300 000 

B;ﾉｹLﾆ┞  50 000 

V┠ゲデ;┗H; ヴﾗ┣ｴﾉWSﾐ┞ ふゲヮﾗﾉ┌┎L;ゲデぶ 500 000 

VWSﾉWﾃジｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ヴﾗ┣ｴﾉWSﾐ┞  27 000 

CELKEM 877 000 

Plánované náklady v této kategorii jsou zastoupeny nákladem na gurmánskou akci včetnE 

odhadovaných honoráU] pozvaných osobností a dále pUedpokládaným nákladem na 

spolufinancování nové turistické atrakce - rozhledny. Částka na výstavbu rozhledny bude 

upUesnEna po jednáních s v textu uvedenými partnery. Snaha bude tuto částku 

minimalizovat. NepUedpokládá se, že by byla vybudována v pr]bEhu jednoho roku. Dále 

jsou zohlednEny související vedlejší náklady napU. zamEUení pozemku vč. nového 

geometr. plánu, projektovou studii, potvrzení projektu, požární zpráva, poplatky za 

územní rozhodnutí a stavebního povolení. 

e) Souhrn náklad] 

Tabulka 13 Souhrn náklad] na navrhovaná opatUení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Sﾗ┌ｴヴﾐ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ゲﾆ┌ヮｷﾐ CWﾉﾆWﾏ ふKLぶ Realizace v letech 

JWSﾐﾗヴ=┣ﾗ┗Y ｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹ    313 960 2018 

Pヴ└H[┥ﾐY ｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹ ふゲデ;┗WHﾐｹぶ 2 700 000 2018 - 2022 

Pヴ└H[┥ﾐY ﾐWｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹ 2 480 010 2018 - 2022 

CELKEM 5 493 970 x 

Výše uvedená tabulka zobrazuje veškeré náklady na navrhovaná opatUení. Celková částka 

5 493 970,- Kč nekalkuluje s pUípadnými slevami za odbEr vEtšího množství. V tabulce 

níže je zobrazen návrh plánu realizace navrhovaných opatUení v následujících letech.  
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Tabulka 14 Návrh rozpuštEní náklad] do pEti let - údaje v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Oblast  
Rok 

2018 2019 2020 2021 2022 

Struktura hotelu 234 884 234 884 234 884 234 884 234 884 

);ﾏ[ゲデﾐ;ﾐIｷ  85 200  50 000  50 000  50 000  50 000 

)ﾉWヮジWﾐｹ ゲﾉ┌┥WH 281 650 499 000 858 900 858 900 458 900 

)┗┠ジWﾐｹ ﾗHゲ;┣Wﾐﾗゲデｷ 350 000 577 000  50 000  50 000  50 000 

CELKEM 951 734 1 360 884 1 193 784 1 193 784 793 784 
 

Níže uvedený obrázek detailnEji zachycuje návrh realizace pUedkládaných opatUení na 

první dva roky realizace Ětj. rok 201Ř a 201řě. Udává též odhad sdElující, s jakým 

pUedstihem bude nutno realizovat pUípravné práce jako napU. oslovení známých osobností 

na gurmánskou akci, žádost o stavební povolení či zahájení vyjednávání o investičním 

úvEru pUed prvním čerpáním. D]raz je též kladen realizaci prací mimo sezónu, z d]vodu 

snahy o co možná nejmenší narušení každodenního chodu hotelu Myslivna. 

Obrázek 10 Detailní návrh realizace na první dva roky (Zdroj: https://www.tomsplanner.com/) 
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5.2 Očekávané pUínosy 

Očekávané pUínosy plynoucí z navrhovaných opatUení jsou dále členEny na vyčíslitelné a 

nevyčíslitelné. 

a) Vyčíslitelné 

Vedení hotelu Myslivna pUedpokládá, že postupnou realizací všech navrhovaných 

opatUení by mohlo v následujících nEkolika letech docházet k meziročnímu r]stu obratu 

v oblastech: 

 Stravovací služby o 12% 

 Ubytovací služby o Ř % 

Reálný pUínos na tržbách v oblasti ubytování pUi meziroční zmEnE Ř % by byl na úrovni 

1 995 200,- Kč za rok. PUínos na stravovacích službách by pUi pozitivním meziročním 

nár]stu tržeb o 12% v této oblasti byl na úrovni 2 167 200,- Kč za rok. ZároveO vedení 

hotelu pUipouští, že pUesné meziroční zvyšování tržeb se bude odvíjet od schopnosti 

realizovat pUedložená opatUení. 

Tabulka 15 PUedpokládané výnosy a náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

V┠ﾐﾗゲ┞  90 000 450 000 700 000 1 150 000 1 900 000 

N=ﾆﾉ;S┞ 951 734 1 360 884 1 193 784 1 193 784 1 193 784 

Náklady v prvních letech bude hotel Myslivna financovat z vlastních zdroj], poté bude 

plánované náklady hradit z bankovního investičního úvEru z d]vodu levnEjšího cizího 

kapitálu oproti vlastnímu. Očekávané výnosy by se mEly vyrovnat náklad]m v období let 

2021 – 2022. Výpočet neuvažuje odpisy, které budou v prvních letech ztrátu prohlubovat. 

b) Nevyčíslitelné 

Po aplikaci výše uvedených návrh] na zlepšení současného stavu v podmínkách hotelu 

Myslivna se pUedpokládá posílení značky hotelu Myslivna a zvýšení povEdomí o ní, dále 

vEtší bezpečnost v prostorách hotelu, pozitivní dopad na životní prostUedí a vEtší 

transparentnost webových stránek.  
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Realizací uvedených opatUení se hotel Myslivna odliší svojí nabídkou od konkurence, což 

povede k získání vEtšího tržního podílu. Pravidelnou realizací společenských akcí jak 

v kongresovém sále, tak v restauraci, pUispEje ke zlepšení vztah] s veUejností. 

V kombinaci s investicemi do zkvalitnEní služeb povede k vEtší spokojenosti host] hotelu 

Myslivna. 
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6 ZÁVDR 

PUedkládaná diplomová práce byla zpracovávána pro podmínky hotelu Myslivna v BrnE, 

jehož provozovatelem je firma DůDD plus, s. r. o. Tešené téma diplomové práce bylo 

zlepšení poskytovaných služeb s cílem zvýšení obsazenosti, která má v konečném 

d]sledku pozitivní dopad na finanční výsledky. Tématem jsem se zabýval na žádost 

vedení hotelu Myslivna, které projevilo zájem o objektivní, komplexní pohled spolu 

s navržením nápravných opatUení na zlepšení současného stavu. 

Hotel Myslivna je tUíhvEzdičkovým hotelem klasifikace Komfort, situovaný v klidném 

prostUedí mEstské části Brno Kohoutovice. Dojezdová vzdálenost do centra mEsta a na 

brnEnské výstavištE je do deseti minut, což dElá z hotelu Myslivna vhodnou volbu pro 

firemní klientelu pUijíždEjící na služební cesty, nebo vystavovatele na brnEnském 

výstavišti. Výše zmínEné okolnosti nahrávají k pUípadnému zvýšení pUílivu potenciálních 

zákazník]. Pro hotelové hosty, které v první UadE zaujme klidné a tematické prostUedí, je 

též d]ležitá i nabídka poskytovaných služeb včetnE nadstandartní kvality. Cílem 

diplomové práce bylo zejména analyzovat a navrhnout pro podmínky hotelu Myslivna 

taková opatUení, která budou mít za následek zlepšení poskytovaných služeb a také 

zvýšení návštEvnosti zejména v zimních mEsících.  

Z analytické části této práce je patrné, že se hotel Myslivna potýká s nEkolika nedostatky 

poskytovaných služeb, které se samovolnE snaží Uešit již delší dobu. Jedná se zejména o 

nepUehlednou webovou prezentaci hotelu, špatný technický stav nEkterých částí budovy, 

zastaralé vybavení pokoj] a technický stav balkon] a podhled]. Modernizaci též vyžadují 

malé salonky určené pro firemní meetingy. V oblasti hotelového Steak baru to bylo 

nedostatečné soukromí, na které si hosté již nEkolikrát stEžovali. Dalším nedostatkem 

byly zastaralé kuchyOské spotUebiče, kde nEkteré z nich slouží svému účelu již více jak 

10 let a hrozí jejich porucha pUi ostrém provozu. D]ležitou součástí hotelu je i samotná 

hotelová restaurace, kde tematickou atmosféru ruší hrající rádio s komerčními reklamami, 

na poledním menu chybEjící bezmasá jídla a dezerty servírované na podšálcích.  

V obecné rovinE se hotel Myslivna, stejnE tak, jako vEtšina hotelových zaUízení v České 

republice, potýká s nízkou obsazeností zejména v zimních mEsících.  
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RozdElení poskytovaných služeb je zpracováno do výstupu analýzy SWOT, která 

definuje veškeré zjištEné údaje. Mezi pUednosti hotelu Myslivna patUi letní venkovní 

terasa s výhledem na Brno, dobrá dostupnost a tolerance k ubytovaným domácím 

zvíUat]m. Jako pUíležitosti pro zvýšení návštEvnosti hotelu Myslivna je definována 

možnost postavení turistické atrakce v okolí a modernEjší prezentace hotelu na webu. 

Mezi existující hrozby proti p]sobení hotelu Myslivna na trhu jsou definovány zejména 

zrušení významných akcí na brnEnském výstavišti, které by mElo za následek značný 

odliv firemní klientely, a dále nespolehlivý obchodní partner spolu s hrozbou majitelem 

nuceného dotování partnerského hotelu Fontána.  

Na základE výše popsaných výstup] z analýz jsem vypracoval soubor opatUení za účelem 

zlepšení stEžejních nedostatk], spolu s iniciativním návrhem pro postavení turistické 

atrakce v okolí, na jejímž spolufinancování se bude podílet více institucí. V oblasti 

zlepšení ve struktuUe hotelu jsem navrhoval vylepšení letní venkovní terasy modernizací 

zámkové dlažby a konzultací u firmy zabývající se zahradní architekturou. Dále jsem 

v této oblasti navrhl praktičtEjší Uešení prostor] recepce, které zpUíjemní host]m první 

dojem, a zajistí jejich vEtší spokojenost. V již zmínEném hotelovém Steak baru jsem 

navrhl Uešení zabezpečení soukromí a nákladnEjší rozšíUení služeb o pUistavEní 

bowlingové dráhy s cílem dostat do Steak baru opEt více host], kteUí budou zvyšovat 

tržby v této oblasti. Dalším bodem bylo zlepšení webové prezentace hotelu, kdy jsem 

z odborného komentáUe grafického designéra a zpEtné vazby nEkolika host] vytvoUil 

modernEjší koncepci Uešení webové prezentace. V oblasti kuchynE byl zpracován 

inovační návrh na obmEnu kuchyOských spotUebič], který byl následnE zpracován a 

členEn na náklady investiční a neinvestiční. Další návrhy se týkají ubytovací části, kde 

byl navržen plán modernizace pokoj] včetnE nových postelí, čalounEných kUesel i 

koberc]. V doplOkových službách byla navržena bowlingová dráha, která je technicky 

Uešena spolu se Steak barem. Návrhy na zvýšení obsazenosti se týkají výčtu akcí včetnE 

gurmánské, kde se pUi realizaci zúčastní známé osobnosti. ůkce byly plánovány na zimní 

mEsíce, kdy se hotel Myslivna potýká s menším počtem host]. Cílem zde bylo dostat do 

hotelu více host] v tomto období. Dalším bodem v této oblasti bylo navržení víkendových 

balíčk], které jsou všeobecnE oblíbené a hotelu Myslivna pomohou oslovit nový tržní 

segment. Oddíl návrh] na zvýšení obsazenosti uzavUel návrh na postavení turistické 
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atrakce v blízkosti hotelu – rozhledny, která tematicky nese název Posed. Inspirace zde 

pUišla z již existující stavby na Zlínsku.  

Z hlediska náklad] na navrhovaná opatUení pUedstavují nejvEtší položku náklady na 

zlepšení služeb, které zahrnují úpravy v restaurační části, v kuchyni, v ubytovací části a 

v doplOkových službách, které jsou zastoupeny bowlingovou dráhou. Pohybují se na 

hladinE 3 357 000,- Kč. Celkové náklady na navrhovaná opatUení jsou po zaokrouhlení 

na úrovni 5 494 000,- Kč a v návrhu realizace jsou postupnE rozpuštEny do pEti let podle 

priorit. PUi pUedpokládaném zvýšení tržeb z ubytovací části meziročnE o Ř% by nár]st 

v absolutním vyjádUení pUedstavoval cirka 1 995 000,- Kč a ze stravovací části o 12% by 

byla konkrétní hodnota pUes 2 000 000,- Kč ročnE. Mezi pUínosy pUedložených návrh], 

které nelze vyčíslit, patUí zvýšení povEdomí o hotelu Myslivna, posílení jeho značky, 

pozitivní dopad na životní prostUedí a vEtší transparentnost webových stránek.  

Na základE pUedložených návrh] vycházející s detailních analýz vEUím, že diplomová 

práce bude pro hotel Myslivna pUínosem a navrhovaná opatUení budou dalším krokem ke 

zvýšení spokojenosti zákazník], zvýšení obsazenosti jak restaurace, tak samotného hotelu 

pUi zachování prosperity hotelu Myslivna. 
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