
Prodej nemovitosti
RODINNÝ HOTEL POD BÍLOU SKÁLOU



Podnikání v srdci Vysočiny? 

Vážení investoři, 

dostalo se mi obrovské příležitosti prodeje jednoho
kouzelného místa, které  se nachází uprostřed lesů
v srdci Vysočiny a srší potenciálem od jara až do
zimy.

Máte-li rádi vůni lesa,  rádi byste podnikali a žili       
v krásné přírodě a máte podnikavé srdce, moje
nabídka vás určitě nadchne. 

A protože je Vysočina moje srdcovka, rozhodla
jsem se budoucímu majiteli věnovat všechny
marketingové materiály, aby byl start vašeho
podnikání hned o něco jednodušší. 

Tak si tohle úžasné místo pojďme představit...

Klaudia Rojčík Kocmanová
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Hotel Pod Bílou Skálou

PŘEDSTAVENÍ
Zastavěná plocha objektu je přibližně 500 m², má 2 nadzemní podlaží a je
částečně podsklepena. Soubor přilehlých pozemků je o rozloze cca         
 42 500 m². Rozsáhlá a citlivá rekonstrukce hotelu proběhla v roce 2016. 

Hotel nabízí ubytování v 16 nově zařízených pokojích pro celkem 46 osob,
restauraci s kapacitou cca 50 osob, sál na rodinné oslavy, svatby          
 či firemní akce pro 60 osob, dvě venkovní zahrádky, sauny (finská          
a infra) a dětský koutek uvnitř hotelu. Součástí areálu je také travnaté
hřiště určené pro sportovní aktivity jako je volejbal, nohejbal nebo
minifotbal a dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami. Součástí je
vlastní vstup  do Kyšperského rybníka.

Vytápění objektu je zajištěno plynovým kotlem a jako zdroj vody je
používána vlastní studna. V roce 2016 byla vybudována čistička
odpadních vod.

LOKALITA
Objekt se nachází v samotném srdci Vysočiny v obci Křižánky, Moravské
Křižánky 41, 592 02 Svratka, která se  nachází v Chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy. Jedná se o největší vesnickou památkovou
rezervaci v ČR, status kulturní památky zde nese celkem 45 objektů.

Rodinný hotel Pod Bílou skálou se nachází na severní straně obce          
 u Kyšperského rybníka. Obec Křižánky získávala po každý rok v letech
2009-2012 ocenění Vesnice Vysočiny. V blízkém okolí hotelu se nachází
velké množství oblíbených výletních destinací i turistických tras,
například Devět skal, Bílá skála, přírodní památka Drátník, nebo Čtyři
palice. 

Vzdálenost z Brna je 80 km a z Prahy 180 km. Odkaz na webové stránky 
 www.podbilouskalou.cz

http://www.podbilouskalou.cz/


 

Rekonstrukce
V roce 2016 hotel prošel celkovou a velmi vkusnou rekonstrukcí. Byl zachován styl tolik typický pro Vysočinu, který hotelu
dodává útulnost a pocit rodinné atmosféry. Zároveň ale poskytuje moderní a technické vychytávky, které jsou důležité nejen pro
hosty, ale i celkový chod hotelu. Objekt tak disponuje vlastní čističkou odpadních vod, vodárnou i vlastní studnou.
Samozřejmostí je wi-fi v celém objektu. 

Součástí je i moderní, plně vybavená kuchyň celá v nerezu, kde se kuchařům vaří jedna radost. 



 

Využití hotelu
Kvalitní svatební místa jsou dnes rezervována na sezónu nebo dokonce dvě dopředu a provozovatelům zajišťují velice
atraktivní příjem. Věříme, že i tento objekt má všechny předpoklady, stát se vyhledávaným svatebním místem. A to zejména
díky lokalitě, kapacitě ubytování a sálu, fotogenickému prostředí a mnoho jiného. 

Díky velké společenské místnosti a ideální lokalitě objektu je místo také vhodné pro pořádání teambuildingů, konferencí         
a workshopů.  

Útulný sklípek, který má vchod hned ze společenské místnosti vybízí zase k méně formálním součástem večera, degustacím
či oslavám narozenin.

Hotel Pod Bílou skálou



 

Okolí

Křižánky jsou rájem sportovců. Pouze pár kroků stačí hotelovým hostům a mohou naskočit na paddleboard nebo kajak        
 v rybníce. V docházkové blízkosti se nachází také udržované běžkařské trasy a oblíbené SKI areály jsou v dojezdové vzdálenosti.

Najdete zde i travnaté hřiště a místa ideální pro jógové lekce, které se v hotelovém businessu stávají čím dál populárnější. 

Okolní příroda je doslova dechberoucí a díky okolním pozemkům by se mohlo zdát, že se nacházíte na dokonalé samotě. Opak je
pravdou, hotel je totiž perfektně situovaný a v jeho blízkosti je mnoho atraktivních míst pro výlety. 

SKI Svratka 4 km, SKI areál Jimramov (14 km), Snowpark Harusovický kopec (21 km) nebo Děvet Skal (4 km).
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Potenciál pozemku
Pozemek, který koupíte zároveň s hotelem má rozlohu fantastických 42  542 m².  Fantazii se tedy meze nekladou a nevyužít
potenciálu okolní přírody by byl snad hřích. 

Co takhle rozšířit ubytovací kapacitu hotelu třeba netradiční formou, která je ve světě velice populární - Glampingovými stany
nebo třeba moderními maringotkami po vzoru skandinávského stylu bydlení? Nenarušíte tak okolní přírodu a hosté si užijí
dokonalý zážitek. 

Tento typ ubytování je navíc ideální pro svatební hosty.
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HODNOCENÍ HOTELU HOSTY
Ačkoli nás vždy učili, že "nikdy nemáme soudit knihu podle obalu", často se musíme rozhodovat rychle a na základě
minimálních - a někdy i povrchních - informací. Hodnocení hotelu hvězdičkami je rychlý způsob, jak mohou zákazníci          
 a cestovní kanceláře posoudit váš hotel na základě základního vybavení a kvality ubytování ve srovnání s konkurencí.

Recenze rodinného hotelu Pod Bílou skálou jsou velice pozitivní, což budoucímu majiteli pomůže navázat na úspěšný
business a dobré PR. 



 

Booking.com 
Celkové hodnocení 9,1 fantastické (maximum 10)
Hodnocení lokality 9,8
Google
Celkové hodnocení 4,5 (maximum 5)
Mapy.cz
Celkové hodnocení 4,6 (maximum 5)
Agoda
Celkové hodnocení 9,2 (maximum 10)

Hosté oceňují zejména lokalitu a to hodnocením 9,8.
Konkrétně zmiňují krásnou okolní přírodu, možnost
výletů v okolí i cyklostezky. 

Dále jsou hosté nadšeni z rybníka, který je k dispozici
pro vodní sporty, ale i koupání. Zároveň si pochvalují
útulné pokoje a kuchyni.



 

SWOT ANALÝZA

PŘÍJMY A VÝDAJE

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Exkluzivní lokalita
Objekt po celkové rozsáhlé rekonstrukci
Rozsáhlé pozemky
Kvalitní kuchař
Nadstandardní zařízení hotelu
Mnoho možností sportovních aktivit v areálu
hotelu

Příjezdová cesta
Velká vzdálenost od hlavních tahů
Přímý marketing (Facebook, Instagram atd.)
Omezený wellness
Chybí detailní ekonomika hotelu

Silnější a komplexní marketing 
Úprava cen - zvýšení revenue 
Konání firemních akcí, konferencí a svateb
Kvalitní kuchař
Zvýšení obsazenosti hotelu

Eskalace pandemie
Nová konkurence v okolí

V současné době se o hotel starají 2 stálí zaměstnanci (kuchař a hospodář), zbývající pracovní síla je najímána dle potřeby.
Hotel je provozován nepřetržitě od května do září, ve zbývajícím období funguje převážně na víkendový provoz. 

EKONOMIKA HOTELU
Ubytování                                              Cena za pokoj                                              Počet pokojů                                                  Cena za den

Standard                                                    1800                                                               4                                                                        7200
Standard A                                                1900                                                               3                                                                        5700
Rodinný (ložnice + ob. kout) 2+2           2500                                                               3                                                                        7500
Superior 2+1                                              2150                                                                1                                                                        2150
Rodinný (2 ložnice) 2 + 2                         2600                                                               1                                                                        2150
Mezonet 2 + 1                                            2300                                                               1                                                                        2600
Mezonet 2 + 2 plus klima                        2300                                                               1                                                                        2300
Mezonet 2 + 2 plus klima                        2450                                                               2                                                                        4900
Superior mezonet 2+2 plus klima         2550                                                                1                                                                        2 550

Hypotetický příjem z ubytování za rok při  obsazenosti 70%                                                                                                  8 916 950 Kč
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POPIS OBJEKTU

Zastavěná plocha objektu je přibližně 500 m², má      
 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepena.
Soubor přilehlých pozemků je o rozloze cca 42 500
m². Rozsáhlá a citlivá rekonstrukce hotelu proběhla v
roce 2016. 

 

LV 83
Parcelní číslo                                                                        Druh pozemku                                                             Výměra

st. 124/3; součástí pozemku je stavba                            Zastavěná plocha a nádvoří                                      700 m²
548/1                                                                                    Trvalý travní porost                                                    320 m²
548/4                                                                                    Trvalý travní porost                                                      21 m²
548/5                                                                                    Trvalý travní porost                                                    944 m²
548/6                                                                                    Trvalý travní porost                                                    744 m²
548/7                                                                                    Ostatní plocha                                                              239 m²
548/8                                                                                    Orná půda                                                                     455 m²
548/9                                                                                    Trvalý travní porost                                                      63 m²
548/10                                                                                  Orná půda                                                                      313 m²
548/11                                                                                   Zahrada                                                                           48 m²
549/1                                                                                    Trvalý travní porost                                                   4510 m²
549/2                                                                                    Trvalý travní porost                                                    323 m²
549/3                                                                                    Trvalý travní porost                                                   1691 m²
552/1                                                                                     Orná půda                                                                     596 m²
552/3                                                                                     Orná půda                                                                 22245 m²
553/1                                                                                     Trvalý travní porost                                                   1015 m²
553/2                                                                                    Trvalý travní porost                                                    1130 m²
557/13                                                                                   Trvalý travní porost                                                   6154 m²
566/2                                                                                    Lesní pozemek                                                             353 m²
566/3                                                                                    Lesní pozemek                                                             678 m²











sklípek, 2. restaurace, 3. společenský sál vyzdobený pro svatbu1.



sauna, 2. terasa z pokoje, 3. pokoj1.



 pokoj, 2. pokoj, 3. exteriér hotelu - hlavní vstup1.



 vlastní vstup do Kyšperského rybníka, 2. terasa z pokoje1.

Pokud vám něco řiká, že vás tohle místo
přitahuje, tak se mi ozvěte a já vám to tu ráda
ukážu.

Využít můžete i možnosti virtuální prohlídky        
 z pohodlí vašeho domova.

Vše, co potřebujete najdete také na mém webu
www.klaudiakocmanova.cz a já budu moc ráda,
pokud mě budete sledovat na mém Facebooku,
Instagramu nebo Linkedinu. 

S pozdravem,

Klaudia Rojčík Kocmanová



Klaudia Rojčík Kocmanová
www.klaudiakocmanova.cz
+420 724 370 820 

 

https://www.klaudiakocmanova.cz/kontakt

