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Příloha č. 1 Porovnání jednotlivých tříd - hvězdiček 

 

 

 každodenní úklid pokoje, 

 100 % pokojů má barevnou TV včetně dálkového, 

ovladače nebo nabízí možnost TV zapůjčit,  

 stůl a židle, 

 mýdlo nebo tekuté tělové mýdlo, 1 ručník na osobu, 

 služby recepce k dispozici, 

 možnost přijetí a odesílání faxů, 

 veřejně přístupný telefon pro hosty, 

 snídaňová nabídka, 

 nabídka nápojů v hotelu, 

 možnost uložení cenností, 

 

 každodenní úklid pokoje, každodenní výměna 

ručníků na požádání, 

 100 % pokojů má barevnou TV včetně dálkového 

ovladače nebo nabízí možnost TV zapůjčit,  

 světlo na čtení vedle lůžka, 

 přísada do koupele nebo sprchový gel nebo mýdlo, 

 1 ručník, 1 osuška na osobu, poličky na prádlo, 

 nabídka hygienických předmětů (např. zubní 

kartáček, zubní pasta, holící souprava), 

 kreditní karty, 

 snídaně formou bufetu nebo odpovídající snídaňový 

lístek, 

 možnost uložení cenností, 
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 100 % pokojů má barevnou TV včetně dálkového 

ovladače, rozhlas, 

 Telefon v pokoji, noční stolek, světlo ke čtení, 

 Přístup na Internet v pokoji nebo ve veřejných 

prostorách, 

 topení v koupelně, vysoušeč vlasů, kosmetické 

ubrousky, 

 Zrcadlo na výšku postavy, místo pro uložení 

zavazadla nebo kufru, 

 šitíčko, pomůcky na čištění obuvi, služba prádelny a 

žehlení, 

 polštář a přikrývka navíc na požádání, 

 recepce otevřena 14 hodin, telefonicky dostupná 24 

hodin denně, personál hovořící dvěma jazyky 

(čeština, jeden světový jazyk) 

 místa k sezení v prostoru recepce, pomoc se 

zavazadly, 

 centrální trezor nebo trezor na pokoji, 

 přehledný systém vyřizování stížností, 

 Restaurace otevřená alespoň 5 dnů v týdnu, 

 

 čalouněné křeslo/pohovka se stolkem, 

 kosmetické produkty (např. sprchovací čepice, 

pilníček na nehty, bavlněné tampony), kosmetické 

zrcátko, velká odkládací plocha v koupelně, 

 osušky, pantofle na požádání, krejčovská služba – 

drobné opravy, 

 přístup na Internet a internetový terminál, možnost 

IT podpory, 

 recepce otevřená 18 hodin, dostupná telefonicky 24 

hodin, 

 hotelová hala s místy k sezení a nápojovým 

servisem, hotelový bar, 

 snídaňový bufet nebo snídaňový jídelní lístek 
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prostřednictvím Room Service, 

 minibar nebo nápoje 24 hodin denně 

prostřednictvím Room service, 

 restaurace s „À la carte“ nabídkou otevřená alespoň 

6 dnů v týdnu, 

 zjišťování a vyhodnocování připomínek hostů, 

  produkty osobní péče v lahvičkách, župan na 

pokoji, 

 Internet - PC v pokoji, trezor v pokoji, 

 služba žehlení (navrácení do 1 hodiny), služba 

čištění obuvi, 

 concierge, bagážista, dveřník, 

 recepce otevřená 24 hodin, vícejazyčný personál 

(čeština nebo alespoň dva světové jazyky), 

 prostorná hala recepce s místy k sezení a 

nápojovým servisem, hotelový bar, 

 osobní uvítání každého hosta, 

 minibar a nabídka pokrmů a nápojů prostřednictvím 

Room service 24 hodin denně, 

 restaurace s „À la carte“ nabídkou otevřená alespoň 

7 dnů v týdnu, 

 kontroly Mystery Guest. 

  

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/porovnani-trid 

  

http://www.hotelstars.cz/porovnani-trid
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Příloha č. 2  Řízený rozhovor pro kategorii hotel 

 

1. Má Vaše ubytovací zařízení členství v asociaci? Pokud ano, ve které? 

2. Je Vaše ubytovací zařízení klasifikováno mezinárodní klasifikací ubytovacích zařízení 

Hotelstars Union? 

3. Jaká je kvalita Vašeho ubytovacího zařízení? (známkujeme od 1 - nejlepší do 5 - 

nejhorší) Popřípadě co byste chtěl vylepšit? 

4. Jak byste hodnotil/a čistotu Vašeho zařízení? (známkujeme od 1- nejlepší do 5 - 

nejhorší) Popřípadě, proč jsou nedostatky a jak byste je mohli odstranit? 

5. Mohou výpary z vývařovny být cítit v ubytovací části? 

6. Jak hodnotíte vstřícnost a ochotu Vašeho personálu? (známkujeme od 1 - nejlepší do 5 

- nejhorší) 

7. Jaké nabízíte doplňkové služby a jak je hodnotíte? 

8. Nabízíte parkování, popřípadě máte kryté garáže a jaká je cena? 

9. Je možné si ve Vašem ubytovacím zařízení zapůjčit postýlku pro děti a také jídelní 

stoličku? 

10. Je možné si u Vás ubytovat i domácího mazlíčka? Pokud ano, požadujete zaplacení za 

něj? Kolik tato částka činí? 

11. Nachází se ve Vašem ubytovacím zařízení bezbariérový přístup? 

12. Jaká převažuje klientela ve Vašem hotelu? 

13. Jaké jsou Vaše ceny? 

Jednolůžkový pokoj: 

Dvoulůžkový pokoj: 

Apartmá: 

 

14. Poskytujete nějaké slevy? Popřípadě jaké a kolik tato částka činí? 

15. Co považujete za Vaši největší přednost proti ostatním hotelům ve městě? 

16. Co hodláte v budoucnu zlepšit? 
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Příloha č. 3  Řízený rozhovor pro kategorii penzion 

 

1. Má Vaše ubytovací zařízení členství v asociaci? Pokud ano, ve které? 

2. Je Vaše ubytovací zařízení klasifikováno mezinárodní klasifikací ubytovacích zařízení 

Hotelstars Union? 

3. Jaká je kvalita Vašeho ubytovacího zařízení? (známkujeme od 1 - nejlepší do 5 - 

nejhorší) Popřípadě co byste chtěl vylepšit? 

4. Jak byste hodnotil/a čistotu Vašeho zařízení? (známkujeme od 1- nejlepší do 5 - 

nejhorší) Popřípadě, proč jsou nedostatky a jak byste je mohly odstranit? 

5. Nabízíte plné portfolio stravovacích služeb? 

6. Mohou být výpary z vývařovny cítit v ubytovací části? 

7. Jak hodnotíte vstřícnost a ochotu Vašeho personálu? (známkujeme od 1 - nejlepší do 5 

- nejhorší) 

8. Jaké nabízíte doplňkové služby a jak je hodnotíte? 

9. Nabízíte parkování, popřípadě poskytujete kryté garáže a jaká je cena? 

10. Je možné si ve Vašem ubytovacím zařízení zapůjčit postýlku pro děti a také jídelní 

stoličku? 

11. Je možné si u Vás ubytovat i domácího mazlíčka? Pokud ano, požadujete zaplacení za 

něj? Kolik tato částka činí? 

12. Nachází se ve Vašem ubytovacím zařízení bezbariérový přístup? 

13. Jaká převažuje klientela ve Vašem penzionu? 

14. Jaké jsou Vaše ceny?   

15. Poskytujete nějaké slevy? Popřípadě jaké a kolik tato částka činí? 

16. Co považujete za Vaši největší přednost proti ostatním penzionům ve městě? 

17. Co hodláte v budoucnu zlepšit? 
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Příloha č. 4  Seznam ubytoven a ubytování v soukromí ve městě 

           Uherské Hradiště 

 

Ubytovny: 

Turistická ubytovna Orlovna 

Mariánské nám. 78 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 646 862 

 

Ubytování ve vzdělávacím centru 

Studentské nám. 1535 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 572 503 738 

 

Turistická ubytovna UH – SADY 

Solná cesta 311 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 602 735 907 

 

Ubytování v soukromí: 

Ubytování č. 69 

Vinohradská 69 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 777 086 409  

 

Ubytování v soukromí – Rymešovi 

Husova 542 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 775 166 720 

 

Apartmán Dobrá naděje 

Mánesova 649 

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 777 120 423 

 

Ubytování v soukromí Na Zápovědi  

Na Zápovědi 548  

686 01, Uh. Hradiště 

Tel.: +420 777 673 370 

 


