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NÁŠ ROZHOVOR

HOTELIÉR
JAROSLAV SVOBODA:
ZÁKLAD ÚSPĚCHU? 
POSKYTOVAT LEPŠÍ SLUŽBY NEŽ OSTATNÍ
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Dovolte mi na úvod osobní otázku. Jak se máte?
Skvěle! Můžeme zase svobodně žít a taky pracovat. Bez 
omezení. To je úžasné! 

Dva roky života s covidem, teď válka na Ukrajině, energetická 
krize, vysoká inflace... Jak vnímáte, co se kolem nás poslední 
dobou děje?
Doba je velmi turbulentní, musíme se vypořádávat s mnoha 
překážkami. Ale to k podnikání patří. Vidím to tak, že po covidu 
se život změnil a teď bude všechno nějak jinak. Nevím přesně 
jak, ale vím, že to bude jiné, zcela nové. Lidé mají jiné návyky, 
rozhodují se hodně na poslední chvíli atd. 
Nás nejvíce nyní trápí nedostatek kvalifikovaných zaměstnan-
ců, hlavně v gastronomii. V jiných částech hotelů si vlastní 
zaměstnance už léta trpělivě vychováváme. Například z  re-
cepčního se stal manažer hotelu, z pokojské vedoucí ubytovací 
sekce…, ale v restauraci potřebujeme číšníky nebo kuchaře, 
a ti teď chybí. Trápí nás to především s ohledem na expanzi, 
kterou plánujeme. Přibírání dalších hotelů v České republice 
i v zahraničí. 

Turbulentní doba, to je velmi trefné pojmenování. Je to podle 
Vás přirozený „vývoj“, nebo za tím spatřujete něco víc?
Po předchozím ekonomickém růstu zřejmě muselo dojít  
k poklesu trhu (a zřejmě ještě dojde k zásadnějším změnám), 
to je normální. Pro nás je nepříjemné, že to postihlo služby, 
cestovní ruch. To jsou jedny z nejvíce zasažených oborů. 
Pocítili jsme to jako první a zřejmě z toho vyvázneme jako jedni 
z posledních. 

Pojďme k příjemnějším věcem. Čím jste chtěl být jako malý. 
A jaká byla Vaše cesta do gastro průmyslu? 
Má matka říká, že jsem už od šesti let chtěl být hoteliérem. 
Vždy jsem věděl, že nejsem technický typ člověka a že můžu 
pracovat spíš ve službách. Navíc jsem nebyl nejpilnější 
student. 

Vím, že jste začínal jako číšník v restauraci. Takže ideální 
baťovský model…
Dnes jsem za to vděčný! Znám veškerá specifika gastro 
provozů. To je zkušenost k nezaplacení! Ani nevíte, jak mi to 
nyní v mé manažerské pozici pomáhá! A když jsme u Bati,  
o tom jsem hodně četl a přemýšlel, spoustu jeho zásad jsme 
zavedli a využíváme. I já se osobně některými jeho radami 
stále řídím.  

Kde všude jste pracoval a nějaké originální zážitky?
Od 17 let jsem pracoval v restauracích, později v hotelích. 
Začínal jsem v Blansku a brzy přešel do Prahy jako kuchař, 
číšník. Vyzkoušel jsem si také krátce několik restaurací 
a hotelů v zahraničí (Francie, Anglie). Doma jsem se brzy 
vypracoval na vedoucího směny a následně na F&B (food and 
beveradge) manažera. Asi v 24 letech jsem už chtěl poznat víc, 
přešel jsem tedy na provoz konferenčních prostor. A pak jsem 
chtěl taky poznat, jak funguje prodej služeb, tak jsem začal 
dělat obchod. Nejprve jako referent, ale brzy jsem už obchodní 
oddělení řídil. Konference a později i hotel. V 27 letech jsem 
dostal nabídku řídit hotel a od 29 podnikám.  

Narodil jste se a dětství jste prožil v Blansku. Jak na tu dobu 
vzpomínáte?
Na dětství v Blansku vzpomínám rád. Byli jsme fajn parta 
kluků, pořád jsme něco hráli, sportovali. Hráli jsme fotbal za 
místní ČKD, u domu potom nohejbal, hokej a další. Od 12 let 
jsem se hodně věnoval biatlonu v klubu Metry. S kamarády 
jsme pořád něco podnikali. Vybavuji si spoustu zábavných 
historek, které se nám sem nemůžou ani zčásti vejít. Tak snad 
někdy v dalším rozhovoru.

Jaké místo máte v Blansku nejraději?
Město je dnes hezky opravené a udržované. Miluju okolní lesy.  

Vím, že jste hrál fotbal. Na jakém postu a jak Vám to šlo?
Hrál jsem vždy v  obraně, ale nebyl jsem moc dobrej. Ale 
bojovník, to zas jo. Do dnes hraju malou kopanou, pražskou 
hanspaulskou ligu (už ne v obraně, ale dávám góly). Máme 
CZECH INN tým, kde kapitánuje můj syn David. Věkový průměr 
je asi 25 let, který já podstatně zvyšuji! Sice nedostávám 
nominaci na každej zápas, ale když jo, tak nastoupím rád.  

Kam jste šel po základní škole?
Vyučil jsem se jako kuchař-číšník v Lomnici u Tišnova.  
V Praze jsem si následně dodělal maturitu na střední hotelové 
škole. 

Podnikat jste začal poměrně brzy. Jaké byly začátky a co na 
tom bylo nejtěžší?
Měl jsem hodně těžký začátky. Nejprve mne podvedl můj šéf, 
který mi sliboval podíl ve firmě, kde jsem pracoval. Nedodržel 
slovo a mně zůstaly jen dluhy. Založil jsem si vlastní firmu, 
vyjednal pronájem dvou malých hotelů v  Krkonoších, ale 

Majitel třiadvaceti českých hotelů, šéf společnosti Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda se narodil 
v Blansku. Ve svém byznysu toho za více než dvacet let zažil opravdu hodně a do budoucna má další 
plány.

NÁŠ ROZHOVOR
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potřeboval jsem do začátku hotovost, kterou jsem neměl. 
Oslovil jsem známého britského investora, který mi poskytl 
jen menší část potřebné hotovosti a požadoval podíl v jeho 
prospěch 80/20. Během tří let jsem poměr vyrovnal na 50/50  
a během dalších pěti let celou firmu koupil.   

Řekl jste si někdy – dost, tohle nemám zapotřebí a budu 
dělat něco jiného? 
Do takového stadia jsem se zatím nedostal. Každou těžkou  
situaci, horší období (naposledy dvouleté období covidu) beru 
jako výzvu a příležitost vytvořit něco nového. Obohatit se  
o novou zkušenost, získat nové příležitosti od těch, kteří 
nastavené těžkosti daného období nezvládnou. Tak tomu bylo  
i například v letech 2008–2009, kdy se naší společnosti  
v období tehdejší krize podařilo expandovat do Prahy. 

Postupně jste se vypracoval mezi elitu českého hotelového 
byznysu. Je to splnění Vašeho snu?
Splnění mého snu? To úplně ne. Víte, je to dobrý pocit vidět, že 
Vaše práce má smysl, a občas si uvědomit, že ji třeba děláte 
lépe než ti ostatní ve vašem oboru. Hotely, kterým se daří, mají 
dobré hodnocení, spokojené klienty a loajální zaměstnance.  
To je radost. A to mě drží v pohybu a v plánování dalších 
aktivit. Nové nápady a vylepšování toho, co nabízíme, to mě 
baví a naplňuje. Splnění snu bych to ale nenazval. Je to štěstí 
a radost. Sny si nechám na později.

Máte hotely jen v České republice? Které patří mezi ty  
nejvýznamnější?
Je to těžké odpovědět na takový dotaz. Všechny hotely, to 
je něco jako moje děti. Které z nich mám nejradši? Když už 
bych měl jmenovat, tak nejluxusnější je The Grand Mark 
Hotel – luxusní 5* hotel, největší je Don Giovanni Hotel  
s kapacitou více než 400 pokojů. Ale i takový hotel s 25 pokoji 
u Staroměstského náměstí nebo IRIS HOTEL EDEN, který 
je součástí nejmodernějšího českého fotbalového stadionu 
Sinobo (Slavia), Cosmopolitan hotel v Brně (Bobycentrum)  
a takhle bych mohl dál pokračovat. Mám je rád všechny  
a každý jednotlivý z nich má svůj význam. 

Kolik hostů v průběhu roku Vašimi hotely projde?
Nedávno jsme přivítali 15miliontého hosta. Jsme na trhu od 
roku 2003. Poslední roky to bylo kolem jednoho milionu hostů 
za rok.

Vím, že musíte být diskrétní, ale kdo ze známých tváří,  
celebrit spal ve Vašich hotelích? 

NÁŠ ROZHOVOR
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Je to řada známých filmových, hudebních a sportovních hvězd, 
ale také osobnosti z mezinárodní politiky a mezinárodních 
korporací. Snad bych mohl jmenovat fotbalového brankáře 
Petra Čecha, hráče české národní reprezentace, herce Jeana 
Renó, režiséra Woody Allena, v poslední době to byla hudební 
skupina A-ha, švédský král, je jich hodně…  

Co je pro Vás při podnikání nejdůležitější? Jsou nějaké 
zásady, jimiž se řídíte?
KVALITA. KVALITA. KVALITA. To je naše heslo. Snažit se 
poskytnout službu lépe než ti ostatní, to je základ úspěchu.

Hotelnictví je o přístupu k lidem. Když jsme někde ubytovaní, 
chceme se tam cítit příjemně. Jaké věci jsou pro Vás těmi 
základními? Jak se mají lidé v restauraci, na recepci ke 
klientům chovat, čeho si všímáte?
Od začátku pobytu na hotelu nebo návštěvy restaurace jde o to 
hosta zaujmout, získat na svou stranu, vyvolat v něm pocit, že 
si vybral dobře. Rychle reagovat na jeho podněty a připomínky, 
řešit ihned případné problémy, je toho hodně. Být ve střehu, 
být připraven dát to nejlepší. A potom je nejhezčím oceněním, 
když se host vrací a dá dobré hodnocení na vybraných 
portálech.

V době covidu dostal Váš byznys tvrdou ránu, ale  
Vy jste neseděl s rukama v klíně a začal některé hotely, 
pokoje předělávat na byty. Jaký je o ně zájem a jak je to  
s cenami?
O byty byl velký zájem, to se nám povedlo. Aktuálně jsme 
rádi, že jsme mohli hotelům vrátit jejich původní funkci  
a charakter s nabídkou všech služeb, které k tomu patří. 
Zůstalo nám několik málo dlouhodobých klientů, kteří si svůj 
pobyt prodloužili. Ale tomuto ubytování se již nevěnujeme. 

Už je lépe, nebo Vás covidová doba naučila, přiměla k jinému 
přístupu k Vašemu oboru?
Určitě je aktuálně vše mnohem lepší. My jsme se v našich  
hotelích s obsazeností, tržbami a cenami vrátili na úroveň roku 
2019. Jsme moc rádi. Náš přístup je stále stejný. Spokojený 
vracející se host je naše krédo.

Když nepracujete, při čem odpočíváte, co Vás baví, co Vás  
nabíjí energií?
Při sportu. Se svými kolegy třikrát týdně vždy na začátku dne 
běhám. Večer hraji tenis, ping pong, fotbal. To mne nabíjí, 
sbližujeme se s kolegy. Sportovní aktivity mi přináší také nové 
nápady.

Nemohu se nezeptat, jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití,  
případně oblíbená restaurace?
Nemohu jmenovat jedno jídlo. Mám rád italskou a francouzskou 
kuchyni. Jídlo, které je dobře připravené a není překombinované. 
Pokrmy, které jsou připraveny z místních produktů. Mám 
rád naše restaurace Le Grill a Bistrot Puglia. A za dobrým 
jídlem a ubytováním i rád cestuji. Získat novou inspiraci  
a radovat se ze všeho, co cestování přináší, to mám rád.

Dostanete se ještě občas do Blanska?
Ne tak často, jak bych chtěl. Škoda. Při návštěvách našeho  
brněnského hotelu Cosmopolitan (Bobycentrum) se snažím 
vrátit se alespoň na chvíli na místa mého dětství. 

Jaké jsou Vaše další plány, cíle, sny a přání?
Mít možnost dál pokračovat v tom, co umím. Získat další nové 
hotely. Předat své zkušenosti, vychovávat nové manažery  
a šířit dobré jméno českého hotelnictví. To mi dává smysl.  
A k tomu patří také ten pocit štěstí. Dnes už vím, že štěstí – to 
jsou především splněné povinnosti.                        PAVEL ŠMERDA

JAROSLAV SVOBODA
Zakladatel CZECH INN HOTELS, jednatel

Absolvent střední hotelové školy v Praze 
a odborného učiliště v Lomnici u Tišnova. 
Pracuje ve službách 30 let. Od svých 18 let 
prošel praxí několika hotelů a restaurací  
v Praze i v  zahraničí. Několik let pracoval 
na řadových pozicích s cílem získat co 
nejvíce provozních zkušeností. Většinou šlo  
o práci číšníka, kuchaře, později recepčního 
supervisora. 
Po pěti letech dostal nabídku na nižší 
manažerskou F&B pozici, a to pracovat  
v několika prvotřídních restauracích  
v Praze. Ve 26 letech přijal pozici obchod-
ního asistenta a po roce a půl se propracoval 
na sales manažera ve firmě provozující 
konferenční a společenské centrum  
v centru Prahy. Jeho práce zaujala kolegy 
i zákazníky, kteří ho doporučili na pozici 
ředitele hotelu (70 pokojů) v mezinárodním 
řetězci. Ve 28 letech začal podnikat a založil 
s britským partnerem firmu CZECH INN 
HOTELS. Pronajali si jeden malý regionální 
hotel, ke kterému následně připojili další 
a další. Dnes je součástí řetězce 26 hotelů  
(2 600 pokojů, 6 000 lůžek) a několik 
restaurací. „Práce mne stále velmi baví 
a jsem šťastný, že máme skvělý, mladý 
a perspektivní tým. Chceme být trvale 
rostoucí společností s angažovanými 
spolupracovníky, kteří mají zájem se dále 
rozvíjet a zlepšovat.“

NÁŠ ROZHOVOR


