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ANOTACE  

V předložené práci je zpracováno zjištění současného stavu hotelu Mandarin 

Oriental, Prague v otázce chování k životnímu prostředí s cílem připravit podklady 

pro reálné podání žádosti o udělení ekoznačky. Zjišťování současného stavu je 

prováděné na základě kritérií uvedených v Rozhodnutí Komise č. 2009/578/ES, 

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství 

ubytovacím službám pro turisty.  

V práci je představen hotel Mandarin Oriental, Prague, uvedena historie budov a 

lokality, organizační struktura hotelu a stručná charakteristika jednotlivých 

hotelových úseků.  

Na základě zjištění dle kritérií uvedených ve zmiňovaném rozhodnutí komise 

Společenství jsou navržena opatření, která většinou vyplývají z požadavků na 

ověřování a posuzování jednotlivých kritérií.  

 Klíčová slova: hotel, ekoznačka, kritéria, návrh opatření, environmentální ٭

politika, akční plán, životní prostředí  

 

 

SUMMARY  

The work is presenting the findings of current situation at hotel Mandarin Oriental, 

Prague regarding its environmental performance. The aim of this work is to 

prepare foundation for real application for ecolabel. The establishment of current 

condition is pursuant to criteria listed in Commission Decision 2009/578/EC 

establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label for 

tourist accommodation service.  

Hotel Mandarin Oriental, Prague is introduced via history of its buildings and 

location, via organization chart and briefly introduced all hotel departments.  

According to criteria listed in above mentioned Commission Decision the 

presented work propose the steps. Those steps come out, in most of the cases, 

from assessment and verification of each criteria.  

 Keywords: hotel, ecolabel, criteria, draft measure, environmental policy, action ٭

plan, environment  
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ÚVOD  

 

 

Tato diplomová práce vznikla s cílem zjistit současný stav hotelu Mandarin 

Oriental, Prague v otázce šetrného chování k životnímu prostředí, a připravit 

podklady pro reálné podání žádosti o udělení ekoznačky.  

 

V České Republice je možné ucházet se prostřednictvím agentury CENIA – České 

informační agentury životního prostředí – o udělení ekoznačky Evropské Unie 

„The Flower“ nebo o udělení české ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“.  

 

Kritéria Technické směrnice č. 43 – 2010 jsou totožná s kritérii pro udělení 

ekoznačky Evropské Unie „The Flower“ dle Rozhodnutí Komise Evropské Unie 

č.  2009/578/ES. Vzhledem k této skutečnosti a skutečnosti, že naprostá většina 

hostů hotelu Mandarin Oriental, Prague je ze zahraničí, by bylo dle mého názoru 

efektivnější, aby se hotel ucházel o ekoznačku Evropské Unie – „ The Flower“. Dá 

se tak předpokládat, že tato ekoznačka bude pro většinu hostů srozumitelná a 

snadněji rozpoznatelná.  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague jsem si nevybrala náhodně. Jsem velice ráda, že 

zde mohu napsat, že od února 2007 jsem součástí tohoto prestižního hotelu.  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague je představen v první kapitole prostřednictvím 

fascinující historie budov a lokality, ve které se nachází. Za neméně důležité 

považuji seznámení se i s organizační strukturou hotelu a stručnou charakteristiku 

jednotlivých hotelových úseků.  

 

Informace o současném stavu klíčových hotelových úseků dle kritérií uvedených 

ve zmiňovaném rozhodnutí Evropské Unie jsou uvedena ve druhé kapitole této 

práce. Kritéria jsou rozdělena na povinná a volitelná – stejně jako přílohy 

Rozhodnutí Komise č. 2009/578/ES.  



8 

V průběhu zpracovávání podkladů a informací poskytnutých kolegy z jednotlivých 

oddělení však vyplynulo, že ne všechna povinná kritéria jsou splněna a je potřeba 

učinit potřebná opatření.  

 

Návrhy opatření pro splnění povinných kritérií a jejich zavedení jsou popsány ve 

třetí kapitole této diplomové práce. Zde jsou uvedena ta kritéria, která v současné 

době hotel nesplňuje, nebo splňuje nedostatečně. Jednotlivé návrhy opatření jsou 

doplněny o informace, kterých oddělení a pracovníků se jejich zavedení týká 

a  v jakém časovém horizontu by mohla či měla být splněna.  

 

Byla bych ráda, kdyby se tato práce stala podnětem vedení hotelu Mandarin 

Oriental, Prague a vedla k rozhodnutí o splnění všech kritérií, s následný podáním 

žádosti o udělení ekoznačky, ale především k vědomějšímu a aktivnějšímu 

chování a komunikaci v otázkách ochrany životního prostředí.  
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1  HOTEL MANDARIN ORIENTAL, PRAGUE  

 

 

1.1  Historie budov a lokality hotelu Mandarin Oriental, Prague  

 

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague se nachází v malebné části historické čtvrti Malá 

Strana na levém břehu řeky; byl vybudován v komplexu, jehož počátky sahají 

až do 14. Století, a který kdysi býval dominikánským klášterem.  

 

Budovy tohoto kláštera s konventním kostelem sv. Máří Magdalény se nachází 

mezi ulicemi Karmelitskou, Harantovou, Nebovidskou a Hellichovou. Původní 

zástavba území dnešních objektů souvisí s existencí raně feudální osady 

Nebovidy. V objektu č. p. 387 je zachováno zdivo původního gotického kostela 

sv.  Máří Magdalény, jednoho z nejstarších kostelíků v hlavním městě, který byl 

součástí kláštera Magdalenitek.  

 

Pražským dominikánům byly domy a pozemek postoupeny v roce 1613 s tím, 

že zde vybudují klášter. Stavba konventu byla zahájena v roce 1616, stavba 

konventního kostela – dnes budova Českého Muzea Hudby – byla zahájena 

v roce 1656. Klášter včetně kostela sloužil svému účelu pouze do roku 1783. 

Malostranský dominikánský konvent byl pro velkou zadluženost zrušen a jeho 

majetek byl rozprodán v dražbě. V kostele byly od té doby byty a sklady, do roku 

1848 poštovní úřad, pak kasárna četnictva a nakonec Státní ústřední archiv. V 

roce 1880 byly domy přestavěny pro potřeby tiskárenského provozu. Jako tiskárna 

objekt sloužil až do poloviny devadesátých let 20. století.  

 

Toto výjimečné dědictví hotel Mandarin Oriental, Prague zachovává. 

Architektonické prvky, jako např. klenuté stropy, chodby a původní schodiště, jsou 

citlivě doplněny decentními orientálními detaily.  
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Domy č. p. 459 a 387 – budovy, ve kterých se v dnešních dnech nachází hotel 

Mandarin Oriental, Prague, jsou zapsány v seznamu památkově chráněných 

objektů. Přestavba byla provedena se zřetelem na podmínky pro rekonstrukci 

objektů od Magistrátu Hlavního Města Prahy – odboru památkové péče, stavebně-

historický průzkum a soupis historických prvků a detailů.  

 

Archeologové pečlivě sledovali veškeré stavební práce s cílem chránit všechny 

objevené památky historické hodnoty. Nejdůležitější z těchto nálezů 

a architektonických fragmentů byly zpracovány Národním památkovým ústavem 

a jsou nyní vystaveny v prostorách hotelu. Nejzajímavějším objevem jsou 

pozůstatky gotického kostela, které byly odkryty během rekonstrukce a výstavby 

lázní. V současné době je lze obdivovat pod skleněnou podlahou.  

 

Pro hlavní vstup do areálu hotelu je použita původní brána v barokní zdi na nároží 

ulic Nebovidské a Harantovy. Vstup do hotelu navazuje na malebné malostranské 

ulice a náměstí. Slouží též jako příjezdová cesta k hotelu a vjezd do garáží.  

 

Vnější architektonický výraz domů z ulice Hellichovy, Karmelitské, Nebovidské, 

Harantovy včetně barokní zdi i autenticita historických budov je zachována 

v  maximální míře.  

 

Dispoziční řešení budovy č. p. 459 je podřízeno stávajícímu historickému 

půdorysu. Jsou zachovány konstrukce z barokní etapy výstavby včetně zaklenutí. 

Křížová chodba je zachována o své původní výšce a v původní velikosti včetně 

členění v interiéru stejně jako prostor kapitulní síně a refektáře.  

Prostory s nároky na vzduchotechnická zařízení (strojovny) jsou převážně 

umístěny v nové části domu v suterénu.  

 

Pod stávajícími chodbami objektu jsou technické chodby pro vedení tras 

zásobovacích sítí. Vzhledem ke stoupajícímu terénu směrem k ulici Karmelitské je 

západní část objektu zapuštěná pod úroveň okolního terénu.  
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Na této úrovni je umístěna vstupní hala hotelu, recepce a její zázemí, restaurace 

a salonky. Na společenské prostory navazuje zázemí hotelu. Technické zázemí je 

navrženo v západní části domu.  

 

Ve 2. – 6. nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje.  

 

Hotel disponuje 99 pokoji včetně dvanácti exkluzivních apartmánů, mnohé z nich 

se pyšní výhledem na Staré Město, Malou Stranu a Pražský hrad. Pokoje si 

zachovávají svůj původní charakter, jejich individuální design je doplněn 

nejnovější technikou 21. století.  

Často zde naleznete klenuté či obloukové stropy; historický ráz budovy podtrhují 

i originální leštěné parketové podlahy zvýrazněné přírodními tkanými koberci 

a proklady z kamene. Prostorné koupelny jsou vykládané leštěným vápencem 

a vybaveny vyhřívanou podlahou.  

 

Restaurace Essensia je umístěna v přízemí hlavní budovy hotelu a tvoří ji pět 

vzájemně propojených místností s obloukovými či klenutými stropy (původně se 

zde nacházely kuchyně renesančních domů, které byly později propojeny a dnes 

tvoří renesanční křídlo hotelu). Návštěvníky obklopuje intimní atmosféra, kterou 

vytváří tlumené osvětlení a uklidňující barevná kompozice. Schodiště v jedné z 

těchto pěti místností vede do klenutého Vinného sklípku, kde jsou uložena vína z 

celého světa. Sklípek pro 12 až 16 osob je možno využívat pro degustaci vín či 

jiné příležitosti.  

 

Hotelová restaurace Essensia nabízí to nejlepší z asijské kuchyně v kombinaci s 

moderní evropskou klasikou.  

 

Bar BAREGO – název tohoto moderního baru odkazuje na architektonické 

dědictví okolních staveb – baroko, renesanci a gotiku. Design baru vychází 

ze sofistikovaného městského stylu a střízlivé elegance.  
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Hotel Mandarin Oriental, Prague nabízí i výjimečné konferenční prostory: Velký sál 

(Grand Ballroom, 170 m2), Sál Dominicus (Dominicus Hall, 64 m2) a Skriptorium 

(Scriptorium, 40 m2) – které jsou ideálním místem pro celou řadu akcí, od 

pracovních snídaní přes recepce, slavnostní večeře a svatební hostiny, až po 

obchodní či soukromá setkání.  

 

Monastery Lounge – Salon umístěný v prostoru barokního sloupoví (původně 

křížová chodba) přiléhá k velkému sálu a jeho ozdobou jsou klenuté stropy, jejichž 

výška přesahuje šest metrů.  

 

Architektonické řešení domu č. p. 387 – dnes budova lázní hotelu Mandarin 

Oriental, Prague – navazuje na výsledky archeologického výzkumu. Návrh nové 

dispozice a výškové členění prostorů dávají vyniknout původním rozměrům 

prostoru lodi kostela sv. Máří Magdalény. Mezi barokními zdmi kostela je vytvořen 

otevřený prostor přes dvě podlaží. V této úrovni, uprostřed dispozice, je skleněná 

podlaha a pod ní je viditelný závěr původního gotického kostela z roku 1315 – 

1329, který stál na tomto místě a v roce 1420 byl vypálen husity.  

 

Uprostřed dispozice je v prostoru kostela navržena hala s recepcí pro hosty, kteří 

navštěvují hotelové lázně. Do haly je možno vstoupit přímo ze dvora. Ve 2. – 4. 

nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje.  

 

Budova lázní je s hlavní budovou hotelu propojena podzemní chodbou.  

 

Lázeňské procedury jsou prováděny v sedmi soukromých lázeňských pokojích. 

Jako součást jednotlivých procedur je možné využít také Vitalizační bazén, 

tradiční bahenní terapie Rasúl či parní sprchu. Lázně nabízejí kolekci holistických 

terapií z celého světa, mezi nimiž nechybí ani inspirace středoevropskou 

lázeňskou tradicí.  

 

Hotel rovněž nabízí kompletně vybavené fitness centrum.  
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Záměrem architektonického řešení bylo zachování autenticity a architektonického 

výrazu stávajících historických objektů a propojení s novou dostavbou se 

současnými prvky a materiály. Při návrhu byly použity klasické materiály a klasické 

restaurátorské a řemeslné práce používané v Česku – vápenné omítky, dubová 

okna a dveře, parketové podlahy, kamenné venkovní dlažby z Božanovského 

pískovce.  

 

V průběhu stavby nejvíce překvapilo množství nečekaných objevů jako například 

archeologické vykopávky osady Nebovidy z 12. století, nález zdiva gotického 

kostela, nález původní barokní fasády křížové chodby. Projekt byl často měněn 

během realizace a snahou bylo, aby bylo možné nové objevy prezentovat 

ve společenských prostorách hotelu.  

 

Stavba získala titul Stavba roku 2007 za ojediněle architektonicky citlivou 

rekonstrukci nesourodého souboru historických staveb, se zřetelem k náročnosti 

nových stavebních vstupů.  

 

 

1.2  Organizační struktura hotelu Mandarin Oriental, Prague  

 

 

Generální Ředitel (General Manager)  

- Asistentka Generálního ředitele (Executive Secretary)  

 

Personální oddělení (Human Resource Department)  

- Ředitel/ka personálního oddělení (Director of Human Resources)  

- Asistent/ka personálního oddělení (Human Resources Assistant)  

 

Obchodní oddělení (Sales & Marketing Department)  

- Ředitel/ka obchodního oddělení (Director of Sales & Marketing)  

- Obchodní zástupce pro korporátní klienty (Corporate Sales Manager)  

- Obchodní zástupce pro cestovní kanceláře (Sales Manager Leisure)  
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- Obchodní zástupce pro skupiny (Sales Manager Groups)  

o  Koordinátor/ka skupinových rezervací (Groups & Event Coordinator)  

- Obchodní zástupce pro bankety (Banquet Sales Manager)  

- Vedoucí rezervačního oddělení (Revenue Reservation Manager)  

o Pracovníci rezervačního oddělení (Reservation Sales Executive)  

- Manažer/ka komunikace s médii (Public Relation Manager)  

o Asistent/ka PR manažera (Asst. Public Relation Manager)  

- Koordinátor/ka obchodního oddělení (Sales Coordinator)  

 

Účetní oddělení (Accounting Department)  

- Finanční kontrolor/ka (Financial Controller)  

- Vedoucí účetní (Senior Accountant)  

o Účetní příchozích plateb (Income Auditor)  

o Fakturant/ka (Accounts Receivable)  

o Mzdová účetní (Payroll Accounting)  

o Asistent/ka účetního oddělení (Accounting Assistant)  

- Vedoucí zásobování (Back of House Manager/Purchasing)  

o Asistent zásobovacího úseku (Purchasing Clerk)  

 

Recepce (Front Office Department)  

- Manažer/ka Recepce (Front Office Manager)  

- Vedoucí recepce (Front Office Supervisor)  

o Recepční (Front Office Agents/Guest Assistants)  

- Noční recepční (Night Manager/Auditor)  

- Vedoucí concierge (Chief Concierge)  

o Concierge  

o Portýři (Porters)  

o Řidiči (Drivers) – outsourced company  

 

Stravovací úsek  

(Executive Chef zodpovědný za Food & Beverage Department)  

- Šéfkuchař (Executive Chef)  



15 

- Asistent šéfkuchaře (Sous Chef)  

- Vedoucí kuchaři jednotlivých úseků (Chef de Partie)  

o Kuchaři jednotlivých úseků (Demi Chef de Partie)  

o Cukráři (Pastry Cook)  

o Kuchaři banketových akcí (Banquet Cook)  

o Pomocný kuchař (Preparation Cook)  

- Úklid (Steward)  

- Kuchař zaměstnanecké stravy (Canteen Cook)  

 

- Manažer restaurace (Restaurant Manager)  

- Manažer baru (Asst. Bar Manager)  

o Barmani (Bartenders)  

o Hostesky (Hostess)  

- Vedoucí směny obsluhy v restauraci (Restaurant Supervisor)  

o Someliér – znalec vína (Somelier)  

o Číšníci (Waiters)  

o Hostesky (Hostess)  

- Vedoucí banketového oddělení (Banquet Captain)  

o Obsluha banketových akcí (Banquet Head Waiter)  

- Manažer/ka oddělení pokojové služby (Asst. IRD Manager)  

o Obsluha pokojové služby (IRD Waiters)  

 

Hotelová hospodyně (Housekeeping Department)  

- Ředitel/ka oddělení (Executive Housekeeper)  

- Asistent/ka oddělení (Assistant Executive Housekeeper)  

- Hotelové hospodyně (Floor Supervisor)  

o Pokojské (Chambermade/Room Cleaner)  

o Obsluha rozestýlky pokojů (Turndown Attendant)  

o Pracovník úklidu (Houseperson)  

o Pracovník nočního úklidu (Night Cleaner)  

o Pomocná síla úklidu (Deep Cleaner/Houseman)  

- Vedoucí prádelny (Laundry Supervisor)  
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o Obsluha prádelny (Laundry Attendant)  

- Čistírna a prádelna (Dry Clearing & Laundry) - outsourced company  

 

Technické oddělení (Engineering Department)  

- Ředitel/ka technického oddělení (Chief Engineering)  

- Vedoucí technik (Head Technician)  

- Technici (Technicians)  

- Dispečeři (Di spatcher)  

 

Lázně (Spa Department)  

- Ředitel/ka lázní (Director of Spa)  

- Vedoucí lázní (Spa Supervisor)  

o Recepční (Receptionist)  

o Úklid (Wet Area Cleaner)  

- Vedoucí terapeut/ka (Therapist Supervisor)  

o Terapeuti/terapeutky (Spa Therapists)  

 

„Nezařazené organizační jednotky“  

- Ředitel/ka informačních technologií (Director of IT&T)  

- Ředitel/ka bezpečnosti (Director of Security)  
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1.4  Stručná charakteristika klíčových hotelových úseků  

 

 

Charakteristika klíčových hotelových úseků má ukázat jejich vzájemnou 

provázanost. Bezprostřední komunikace a konání vedou ke vzájemnému 

ovlivňování. Společným cílem je zajistit bezproblémový chod hotelu.  

 

Generální ředitel (General Manager)  

Hlavní náplní pozice Generálního ředitele je směrování činnosti hotelu, zajištění 

a udržení jeho plynulého a bezproblémového chodu. Zabezpečuje plnění obecně 

závazných právních předpisů vztahující se k činnosti podniku. Jedná jménem 

společnosti a je zodpovědný za plnění stanovených cílů majitelům společnosti.  

 

Personální oddělení (Human Resources Department)  

Oddělení lidských zdrojů vede personální agendu, řídí mzdovou účtárnu, 

zpracovává podklady pro výpočet mezd, odvody daní, zdravotního a sociálního 

pojištění, penzijního pojištění. Odpovídá za oblast školení a tréninku zaměstnanců 

v rámci obecně závazných právních předpisů a dle standardů společnosti. 

Zajišťuje jejich plnění rovněž v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

 

Obchodní oddělení (Sales & Marketing Department)  

Navrhuje a realizuje směry marketingového plánování v návaznosti na dosažení 

cílů stanovených v ročním rozpočtu hotelu. Navrhuje a realizuje akce k získávání 

nových klientů, ale také akce pro stávající obchodní partnery, kteří využívají 

ubytovací i stravovací kapacity, stejně jako banketové prostory a další služby 

hotelu (fitness, lázně).  

PR Manager pak spolupracuje se sdělovacími prostředky, je garantem úpravy 

tiskovin společnosti.  
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Účetní oddělení (Accounting Department)  

Má za úkol finanční vyhodnocení plnění plánu rozpočtu jednotlivých oddělení. 

Vypracovává měsíční účetní bilance, sestavuje roční účetní uzávěrky, provádí 

ekonomický rozbor fungování společnosti. Provádí finanční operace a zajišťuje 

peněžní styk s obchodními partnery. Vede evidenci devizového hospodaření 

a pokladní činnost.  

Součástí účetního oddělení je i oddělení zásobování, které realizuje veškerý 

nákup zboží a služeb dle požadavků jednotlivých hotelových úseků.  

 

Recepce (Front Office Department)  

Zabezpečuje provoz hotelové části včetně recepce a Concierge. Velice úzce 

spolupracuje s oddělením Sales & Marketing a spolu s ním odpovídá za maximální 

využití hotelové kapacity. Úzce spolupracuje také s oddělením Housekeeping, 

Engineering a Food & Beverage.  

Night Auditor – Night Manager – řídí provoz hotelu v nočních hodinách.  

 

Stravovací oddělení (Food & Beverage Department & Executive Chef)  

F&B prioritně zajišťuje provoz odbytových středisek a využívání jejich kapacity. 

Úzce spolupracuje s výrobním úsekem na zajištění fungování odbytových 

středisek – restaurace Essensia, bar Barego, banketové prostory. Společně 

zpracovávají cenové kalkulace a rozpočty. 

Executive Chef zodpovídá za výrobu pokrmů dle technologických norem. 

Odpovídá za dodržování přísných hygienických předpisů na svěřeném úseku.  

 

Hotelová Hospodyně (Housekeeping Department)  

Hlavní náplní tohoto oddělení je provoz a fungování úklidu nejenom ubytovací 

části, ale i všech ostatních částí hotelu. Zpracovává pravidla pro oblast úklidu, 

provoz prádelny pro hosty, odpovídá za dodržování hygienických předpisů 

na svém úseku.  
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Technické oddělení (Engineering Department)  

Zajišťuje provoz hotelu po technické stránce. Plánuje preventivní a řádné údržby 

jednotlivých úseků. Řídí a zodpovídá za činnosti externích společností provádějící 

údržbu. Vede agendu energetiky a energetického hospodaření společnosti.  

 

Lázně („The Spa“)  

Lázně poskytují služby v oblasti relaxace nejen hotelovým hostům, obchodním 

partnerům společnosti, ale i široké veřejnosti.  

 

IT & ředitel (Directof of IT&T)  

Má na starosti hardware a software sloužící k plnění pracovních povinností 

jednotlivých oddělení i pracovníků. Zodpovídá i za funkčnost systémů sloužící 

hotelovým hostům.  

 

Ředitel Bezpečnosti (Director of Security)  

Řídí a zodpovídá za činnost hotelové bezpečností služby. Zodpovídá 

za zpracování evakuačních plánů a plánů zajišťující bezpečnost hotelových hostů 

i zaměstnanců.  
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2  ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE KLÍČOVÝCH HOTELOVÝCH ÚSEKŮ  

 

 

V této kapitole si představíme jednotlivá povinná kritéria a vybraná volitelná kritéria 

stanovená Rozhodnutím Komise ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví 

ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro 

turisty – č. 2009/578/ES.  

 

V podkapitole 2.1 Povinná kritéria je popsán současný stav splnění či nesplnění 

těchto kritérií. V podkapitole 2.2 Volitelná kritéria jsou uvedena vybraná kritéria, 

která hotel Mandarin Oriental, Prague splňuje.  

 

 

 

Rámcová ustanovení  

 

Aby mohla být ubytovacímu zařízení pro turisty udělena ekoznačka, musí splňovat 

následující:  

- spadat do skupiny výrobků „ubytovací služby pro turisty“ – dále v této práci 

označené jako „ubytovací zařízení“  

- splňovat všechna kritéria stanovená jako „povinná kritéria“ – viz podkapitola 

2.1 Povinná kritéria  

- splňovat dostatečný počet kritérií uvedených jako „volitelná kritéria“ – viz 

podkapitola 2.2 Volitelná kritéria  

 

Požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny za každým kritériem. 

 

Cílem posuzovaných kritérií, uvedených v tomto rozhodnutí, je omezit hlavní 

dopady tří fází životního cyklu ubytovací služby – nákup, poskytování služby 

a  odpady – na životní prostředí; zejména pak:  

- omezit spotřebu energie  

- omezit spotřebu vody  
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- omezit produkci odpadu  

- upřednostnit využívání obnovitelných zdrojů a látek, které jsou méně 

nebezpečné pro životní prostředí  

- podporovat komunikaci a vzdělávání v oblasti životního prostředí  

 

 

2.1  Povinná kritéria  

 

 

2.1.1  Energie  

 

Elektrická energie z obnovitelných zdrojů  

Alespoň 50% elektrické energie musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie 

(dle směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/77/ES). Toto kritérium se 

nevztahuje na zařízení, které nemá přístup na trh nabízející elektrickou energii 

z obnovitelných zdrojů.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení od dodavatele elektrické ٭

energie (nebo s ním uzavřenou smlouvu) uvádějící povahu obnovitelného zdroje 

energie, procentuální podíl dodávané elektrické energie, která pochází 

z obnovitelného zdroje, dokumentaci použitých kotlů a nejvyšší procentuální podíl, 

který může být dodán.  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague odebírá elektrickou energie od smluvního 

dodavatele – společnosti PRE – Pražská Energetika, a. s. V současné době 

využívá flexibilní nabídky vycházející z podstaty balíčku „Energie Index“ – 

vztahující se na běžnou elektrickou energii obchodovatelnou na burze.  

 

Vedení hotelu již řadu let zvažuje využívání elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů. Konečné rozhodnutí musí být schváleno a potvrzeno nejenom vedením 

hotelu a hotelové skupiny Mandarin Oriental, Prague, ale především majiteli 

společnosti, která hotel Mandarin Oriental, Prague vlastní a provozuje. V době 
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přípravy podkladů pro tuto diplomovou práci nebylo učiněno žádné nové 

rozhodnutí.  

 

Uhlí a těžké oleje  

Toto kritérium platí pouze pro ubytovací zařízení, která mají samostatný systém 

vytápění. Jako zdroj energie se nesmí používat těžké oleje s obsahem síry vyšším 

než 0,1% a uhlí.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a uvede druh používaných zdrojů energie.  

 

Uhlí ani těžké oleje nejsou v hotelu Mandarin Oriental, Prague nepoužívané. Hotel 

má samostatný systém vytápění – k výrobě tepla se používá nízkotlaký teplovodní 

plynový kotel na plynná paliva – zemní plyn.  

 

Energetická účinnost a výroba tepla  

Stávající teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva musí splňovat normy 

účinnosti odpovídající označení nejméně třemi hvězdičky dle směrnice 92/42/ES.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou specifikaci vypracovanou ٭

osobami odpovědnými za prodej a/nebo údržbu kotle s uvedením jeho účinnosti.  

 

K výrobě tepla jsou v hotelu Mandarin Oriental, Prague instalovány 2 nízkotlaké 

teplovodní plynové kotle s přetlakovým hořákem značky Viessmann – typ Vitoplex 

100 o výkonu 895kW. Energetická účinnost uvedeného plynového kotle je 91%. 

Toto procentuální vyjádření odpovídá dle směrnice 92/42/ES označení třemi 

hvězdičkami.  

 

Plynový kotel je regulován pomocí ovládacího zařízení Viessmann Vitotronic 100. 

Jedná se o ovládání topného zařízení s digitální regulací kotlového okruhu. 

Součástí tohoto plynového kotle je plynový hořák značky Weishaupt G7 1/D 

o  výkonu 1550kW. 
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Klimatizace  

Kritérium se nevztahuje na klimatizační zařízení, která mohou využívat i jiné zdroje 

energie nebo pracují na principu vzduch-voda a voda-voda, případně na jednotky 

s výkonem vyšším než 12kW.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou specifikaci vypracovanou ٭

výrobcem nebo odbornými techniky odpovědnými za montáž, prodej a/nebo 

údržbu klimatizačního systému.  

 

Klimatizační zařízení zajišťující chlazení všech vnitřních prostor hotelu Mandarin 

Oriental, Prague je centrální klimatizační zařízení o celkovém jmenovitém výkonu 

cca 900kW – generátor značky CLIVET WSH 22300 (ES 842/2006). Chladícím 

médiem je látka vedená pod označením R-407C – jedná se o směr tří látek – 

Tetrafuorethan (R134a); Pentafluorethan (R125); Difluomethan (R32).  

 

Klimatizační jednotky – AHU (zn. Wolf) jsou kontrolovány softwarem – zn. Trend – 

MaR. Tyto jednotky jsou ovládány frekvenčním měničem Danfoss/VLT 6000 

HVAC.  

 

Energetická účinnost budov  

Ubytovací zařízení musí být v souladu s právními předpisy týkající se energetické 

účinnosti a energetické náročnosti budov.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží energetický certifikát, nebo – pokud ٭

není energetická certifikace budov k dispozici – výsledky energetického auditu 

provedeného nezávislým odborníkem na energetickou náročnost budov.  

 

Certifikát o energetickém auditu není k dispozici. V době kolaudace a uvedení 

hotelu do provozu – 12. 9. 2006 nebyla tato certifikace legislativně vyžadována.  

 

V současnosti je energetický audit budov nahrazován hodnocením o Energetické 

náročnosti budov („průkaz ENB“) – dle směrnice 2002/91/ES. Průkaz ENB je dnes 

povinný u novostaveb a rekonstrukcí větších budov.  
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Průkaz Energetické náročnosti budov není pro hotel Mandarin Oriental, Prague 

legislativně vyžadován, nicméně v budoucnu by mohl být proveden.  

 

Izolace oken  

Všechna okna ve vytápěných a/nebo klimatizovaných místnostech a  společných 

prostorech musí mít odpovídající stupeň tepelné izolace a musí zajišťovat 

odpovídající stupeň zvukové izolace.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení odborného technika ٭

potvrzující splnění tohoto kritéria s uvedením součinitele prostupu tepla.  

 

Nově postavené vestavby severního a západního křídla hotelu jsou postaveny 

v souladu s legislativními požadavky na nově postavené budovy a splňují tak 

požadavky na tepelnou i zvukovou izolaci. Hotelové pokoje v těchto dvou 

budovách jsou dispozičně umístěny v prvním a třetím patře původních budov. 

Pokoje mají výhled do vnitrobloku – rajské zahrady. Navíc pokoje v prvním patře 

mají k dispozici přímý vstup do rajské zahrady tzv. francouzskými okny.  

 

V historických budovách jsou zachována původní špaletová okna – jedná se 

o repliky původních oken nebo okna repasovaná. Pro dosažení zvukové a tepelné 

izolace dle technických požadavků v době rekonstrukce budov jsou okna opatřena 

vnitřním dvojsklem a vnějším jedno-sklem. 

 

Okna v historických budovách jsou výsledkem kompromisu mezi požadavky 

odboru památkové péče a technickými požadavky vyplývající z architektonického 

návrhu a projektové dokumentace. Zachování původních oken bylo jedním 

z nekompromisních požadavků odboru památkové péče vzhledem k historické 

hodnotě těchto budov.  

 

Vypínání topení nebo klimatizace  

Pokud se při otevření oken topení a/nebo klimatizace automaticky nevypíná, musí 

být v místnosti hostům snadno dostupné upozornění, aby zavírali okno/okna, je-li 

zapnuto topení a/nebo klimatizace.  
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Toto kritérium platí pouze pro ubytovací zařízení, která mají samostatný systém 

vytápění a/nebo klimatizace.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a uvede způsoby informování hostů.  

 

Výše popsané klimatizační zařízení zajišťuje vytápění či chlazení jednotlivých 

hotelových pokojů stejně jako ostatních prostorů hotelu Mandarin Oriental, 

Prague.  

 

Instalované klimatizační zařízení není vybavené technikou detekování otevřených 

oken či dveří. Klimatizační jednotka se sama vypíná pouze, je-li nastaven program 

„AUTO“ – tedy v okamžiku, kdy je v místnosti dosaženo požadované teploty.  

 

Zhasínání světel  

Jestliže místnosti nejsou vybaveny systémem automatického zhasínání světel, 

musí být v ubytovacím zařízení hostům snadno dostupné upozornění, aby 

při odchodu z místnosti zhasínali světla.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s textem upozornění pro hosty.  

 

Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny tzv. „master switch“ – hlavní vypínač. Pro 

ovládání jednotlivých osvětlení (stolní lampy, osvětlení u postele, světla 

v koupelně atd.) je nutno, aby byl tento hlavní vypínač zapnutý. Rozsvícené lampy 

lze prostřednictvím tohoto hlavního vypínače všechny najednou vypnout. Jsou-li 

lampy vypnuty prostřednictvím „vlastních“ vypínačů je nutno zapnout hlavní 

vypínač a poté jednotlivé vypínače náležející k jednotlivým osvětlením.  

 

Hotelový personál – především Housekeeping (pokojské) a Engineering (technici) 

je povinen se při odchodu z pokoje ujistit, že centrální vypínač je vypnutý. 

Zaměstnanci oddělení Engineering pak každý večer kontrolují neobsazené pokoje, 

aby se zabránilo plýtvání elektrickou energií.  
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Dalším, již zavedeným opatřením, které přispívá k úsporám elektrické energie, je 

ztlumení osvětlení chodeb hotelu v nočních hodinách.  

 

Energetická účinnost žárovek  

Alespoň 80% žárovek v zařízení musí mít energetickou účinnost třídy A. Veškeré 

žárovky nainstalované v místech, kde se předpokládá, že budou svítit více 

než 5 hodin denně, musí mít energetickou účinnost třídy A. Toto se nevztahuje 

na svítidla, jejichž fyzikální vlastnosti neumožňují používání energeticky úsporných 

žárovek.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení a uvede třídu energetické ٭

účinnosti různých použitých žárovek.  

 

Více jak 80% žárovek používaných pro osvětlení vnitřních prostor hotelu Mandarin 

Oriental, Prague splňuje uvedené kritérium a je energetické účinnosti třídy A.  

Přehled nejběžněji používaných žárovek energetické účinnosti třídy A:  

- Philips (kompaktní úsporná zářivka) IEC 969, 8 Watt, 420 lumen, 8 let  

- Philips Master PL-Electronic, 5 Watt, 230 lumen, (15.000 hodin)  

- Philips Master, PL-C 2P, 13 W/840, 900 lumen, (13.000 hodin)  

- Philips Master PL-L 4P, 36 Watt/840, 2900 lumen, (20.000 hodin)  

- Megaman, Ultra Compact Candle – CL709iCS/SE, 9 Watt, 405 lumen, 

(15.000 hodin)  

- Osram Dulux S/E, 2G7 (jednostranná čtyřkolíková patice), 11 Watt, 900 

lumen  

- Diody 12V DC, 9 Watt/1 metr  

 

Venkovní topidla  

K vytápění venkovních prostor (kuřácké koutky, venkovní stravovací prostory), 

musí zařízení využívat pouze přístroje napájené energií z obnovitelných zdrojů.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení a u přístrojů napájených ٭

energií z obnovitelných zdrojů uvede druh používaných zdrojů energie.  
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Žádný z venkovních prostor hotelu Mandarin Oriental, Prague není vyhříván. 

Venkovní terasa náležející k hotelové restauraci Essensia je využívána pouze 

v letních měsících v závislosti na počasí, cca od května do září. V létě v případě 

nepříznivého počasí, deště či chladného počasí, není využívána.  

 

 

2.1.2  Voda  

 

Průtok vody z kohoutků a sprch  

Průměrná hodnota průtoku vody z kohoutků a sprch, s výjimkou kuchyňských 

a vanových kohoutků, nesmí překročit 9 litrů za minutu.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou dokumentací a vysvětlením, jakým způsobem ubytovací 

zařízení splňuje toto kritérium.  

 

Všechny vodovodní baterie instalované na hotelových pokojích, na veřejných 

toaletách, v šatnách fitness i lázní jsou značky GROHE typu Atrio. Jedná se 

o kohoutkové vodovodní baterie. Standardní nastavení průtoku vody u těchto typů 

vodovodních baterií je cca 15 litrů vody za 1 minutu při tlaku vody – 6 bar studená 

voda a 4,5 bar teplá voda.  

 

V hlavní hotelové kuchyni stejně jako v banketové kuchyni jsou také instalované 

vodovodní baterie značky GROHE typu Atrio.  

 

K zamezení plýtvání vody jsou na všech uvedených vodovodních bateriích 

instalované perlátory. Perlátor je součástí vodovodní baterie, a má za úkol 

redukovat průtok vody na principu míšení vody se vzduchem. Vodovodní baterie 

v hotelových pokojích, veřejných toaletách, šatnách fitness a lázní mají 

instalované perlátory, které redukují průtok vody na 6 litrů vody za minutu. 

Perlátory instalované na vodovodních bateriích v hlavní a banketové kuchyni 

redukují průtok vody na 7,5 litrů vody za minutu.  
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Uvedené průtoky vody splňují i volitelné kritérium uvedené pod bodem 52 – Průtok 

vody z kohoutků a sprchových hlavic. U tohoto kritéria nesmí průměrná hodnota 

průtoku vody ze všech kohoutků a sprchových hlavic překročit 8 litrů za minutu.  

 

Odpadkové koše na toaletách  

Na každé toaletě musí být umístěn vhodný odpadkový koš a hosté musí být 

vyzváni, aby jej pro určité druhy odpadů používali namísto toalety.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria spolu ٭

s příslušnou dokumentací způsobu informování hostů.  

 

Ve všech koupelnách na pokojích, na veřejných toaletách, v šatnách fitness i lázní 

jsou umístěny vhodné odpadkové koše.  

 

Splachování pisoárů  

Všechny pisoáry musí být vybaveny automatickým/časovaným nebo ručním 

splachováním navrženým tak, aby nedocházelo k nepřetržitému splachování.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou dokumentací instalovaných pisoárů.  

 

Pisoáry instalované na veřejných pánských toaletách hotelu Mandarin Oriental, 

Prague jsou vybaveny teplotními splachovači. Teplotní splachovač funguje na 

principu teplotního čidla. Toto čidlo reaguje na změny teploty kapaliny při použití 

v čase. Čidlo je nezávislé na okolí a ke spláchnutí tak dochází pouze po použití. 

Nedochází tak k samočinnému spláchnutí například při pouhém stání či 

procházení kolem pisoáru. Host při použití nepozná, o jakou technologii 

splachování se jedná – celá elektronika je umístěna přímo v keramice a samotné 

čidlo je v samonasávacím sifonu. Nereaguje ani na otřesy či zvlnění kapaliny 

způsobené podtlakem ve vodovodním potrubí.  

 

Výše popsané pisoáry také splňují volitelné kritérium uvedené pod bodem 61 – 

Úsporné pisoáry. Toto kritérium požaduje systém bez vody nebo ruční nebo 

elektronický systém splachování, který umožňuje jednotlivé splachování.  
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Výměna ručníků a ložního prádla  

Při příjezdu je nutno hosty informovat o zásadách ochrany životního prostředí 

uplatňovaných v ubytovacím zařízení. Tyto informace musí zahrnovat vysvětlení, 

že ručníky a ložní prádlo se na pokojích mění na žádost hostů nebo standardně v 

intervalech, které stanoví zásady ochrany životního prostředí uplatňované 

v ubytovacím zařízení, nebo které vyžaduje zákon (předpisy).  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou dokumentací způsobů informování hostů a plnění jejich 

požadavků provozovateli ubytovacího zařízení.  

 

V době přípravy podkladů pro tuto diplomovou práci se ložní prádlo, osušky 

a  ručníky mění každý den – dle standardů hotelové skupiny Mandarin Oriental 

Hotel Group. Hosté nejsou o možnosti výměny ložního prádla, osušek a ručníků 

na požádání informováni.   

 

Správné zneškodňování odpadních vod  

Ubytovací zařízení musí informovat hosty a personál o správném používání 

kanalizace, aby se do ní nevypouštěly látky, které by mohly bránit čištění 

odpadních vod.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a uvede, kde a kdy se dezinfekční prostředky používají.  

 

Při zajišťování každodenního chodu hotelu nejsou používány chemické či jiné 

látky, které by se neměly dostat do běžného kanalizačního řádu.  

 

Výjimkou je výrobní středisko kuchyně (hlavní a banketová), kde jsou všechny 

odtoky před vypuštěním do kanalizačního řádu, napojeny na lapoly – odlučovače 

tuků a pevných částic. Tuky a pevné části jsou tímto zařízením odstraněny. 

Hotelový vodovodní řád je dále napojen na běžný kanalizační řád, do kterého je 

voda vypouštěna. Usazeniny – tuky a pevné částice z odlučovačů jsou dle potřeby 

odstraňovány a dále zneškodňovány dle platné legislativy. Čištění a 

zneškodňován usazenin je zajišťováno smluvní firmou.  
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Čisticí a dezinfekční prostředky jsou používány tak jak to vyžadují hygienické 

předpisy a normy. Všechny čisticí a dezinfekční prostředky jsou používané 

v množství a koncentracích stanovených výrobcem.  

 

Čisticí a dezinfekční prostředky používané v hotelu Mandarin Oriental, Prague 

jsou dodávány společností Diversey Česká Republika, s. r. o. a splňují podmínky 

pro udělení ekoznačky ve své kategorii.  

 

Hotelová kosmetika – tekutá a tuhá mýdla, šampony a tělová mléka, které jsou 

hostům k dispozici na pokojích, fitness a  lázních jsou značky Aromatherapy 

Associates - vyrobená z čistě přírodních látek. Tato kosmetika také splňuje 

podmínky pro udělení ekoznačky ve své kategorii.  

 

 

2.1.3  Detergenty a dezinfekční prostředky  

 

Dezinfekční prostředky  

Dezinfekční prostředky se smějí používat pouze v případech nezbytných 

ke splnění zákonem stanovených hygienických požadavků.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a uvede, kde a kdy se dezinfekční prostředky používají. 

 

Čisticí a dezinfekční prostředky jsou používané dle hygienických zásad 

a v souladu s normami a hygienickými předpisy. Čisticí a dezinfekční prostředky 

jsou používané v množství a koncentracích doporučených výrobcem – Diversey 

Česká Republika, s. r. o.  
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2.1.4  Odpady  

 

Třídění odpadu prováděné hosty  

Hosty je nutno informovat, jak a kde mohou třídit odpad podle optimálních 

místních systémů. Vhodné nádoby na tříděný odpad musí být dostupné na 

pokojích nebo ve snadno dosažitelné vzdálenosti.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou dokumentací způsobů informování hostů a vysvětlení, kde jsou 

nádoby na odpad v ubytovacím zařízení umístěny.  

 

Dle standardů hotelové skupiny Mandarin Oriental Hotel Group hosté odpad 

netřídí. Tato činnost je prováděna zaměstnanci oddělení Housekeeping (hotelová 

hospodyně), popřípadě zaměstnanci jiných oddělení – nejčastěji Engineering 

(technické oddělení) nebo In-Room Dining (pokojová služba).  

 

Třídění odpadu  

Odpad se musí třídit do kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány a 

zvláštní péči je nutno věnovat nebezpečnému odpadu, který musí být tříděn, 

shromažďován a zneškodňován dle zákona, přičemž je nutno zajistit jeho vhodné 

zneškodňování.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a uvede jednotlivé kategorie odpadu schválené místními orgány a/nebo předloží 

smlouvy uzavřené za tímto účelem se soukromými podniky. Žadatel případně 

každoročně předkládá příslušné prohlášení zaslané místním orgánům.  

 

Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání v hotelu Mandarin Oriental, 

Prague informování o zásadách třídění odpadu.  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague třídí základní komodity – papír, plasty a sklo 

(nevratné skleněné obaly), komunální odpad. Smluvně je zajištěn odvoz a 

zneškodňování organického odpadu – kuchyňský odpad, tuky a oleje a zahradní 

odpad.  
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Tonery do multifunkčních tiskáren Minolta jsou v pravidelných intervalech zasílány 

zpět k ekologické recyklaci. 

 

Nefunkční elektrická zařízení, použité baterie, úsporné žárovky jsou odváženy do 

sběrných dvorů či jiných odběrových míst.  

 

Poškozené ložní prádlo je využito k úklidu či předáno technickému oddělení 

k využití dle potřeby. V nedávné minulosti bylo méně poškozené prádlo poskytnuto 

na dobročinné účely.  

 

Léčiva s prošlou dobou použitelnosti jsou vrácena do lékárny.  

 

Výrobky na jedno použití  

Nevyžaduje-li to zákon, nesmí být v ubytovacím zařízení k dispozici toaletní 

potřeby na jedno použití – jejichž náplň nelze doplňovat a výrobky, které nelze 

opakovaně používat. Pokud poskytování takových výrobků na jedno použití 

požaduje zákon, musí žadatel nabízet hostům obě varianty a vhodným způsobem 

hosty vyzývat k používání výrobků, které nejsou na jedno použití.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou dokumentací s vysvětlením, jakým způsobem je toto kritérium 

splněno (včetně případných právních předpisů vyžadujících používání 

jednorázových výrobků) a přiměřenou dokumentaci výrobků umožňujících 

doplňování náplně, případně také informace vyzývající hosty k používání výrobků, 

které nejsou na jedno použití. 

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague dle standardů hotelové skupiny (Mandarin 

Oriental Hotel Group) svým hostům nabízí základní toaletní potřeby – tekuté 

a  tuhé mýdlo, šampón, tělové mléko, sprchovací čepice, mycí žínky – luffa, 

pilníky.  

 

Zubní kartáček a pasta popřípadě další toaletní potřeby (holící potřeby pro pány, 

atd.) jsou hostům poskytovány na vyžádání, nebo např. při ztrátě zavazadel.  
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Výše uvedené toaletní potřeby jsou k dispozici na všech pokojích, v šatně fitness a 

lázní. V případě použití a po odjezdu hosta zneškodňovány. Z hygienických 

důvodů nesmí být již použité toaletní potřeby poskytnuty dalším hostům. Z tohoto 

pohledu jsou pak toaletní potřeby chápány jako „na jedno použití“.  

 

Balení hotelového mýdla – tuhé i tekuté, šamponu a tělového mléka – je 

v současné době používáno pouze ve velikosti „na jedno použití“.  

 

Balení potravin podávaných k snídani  

Nestanoví-li zákon jinak, nesmějí se k snídani nebo v rámci jiných stravovacích 

služeb podávat jednotlivě balené porce s výjimkou roztíratelných výrobků 

z mléčného tuku (máslo, margarín, tavený sýr), pomazánek z čokolády 

a arašídového másla a dietních nebo diabetických džemů a zavařenin. 

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a podrobné prohlášení, jakým způsobem je toto kritérium splněno, spolu 

s přehledem používaných výrobků podávaných v podobě jednotlivě balených porcí 

a příslušných právních předpisů, které to vyžadují.  

 

Jednotlivě balené porce nejsou při podávání snídaní a jiných stravovacích služeb 

využívány. Snídaně je podávána formou švédských stolů, kde jsou potraviny 

servírovány na mísách, nebo předem připravené porce ve skleněných či 

porcelánových nádobách. Výjimkou jsou výrobky z mléčného tuku – margarin 

(porce másla jsou servírovány v misce na ledu), pomazánky z čokolády 

a  arašídového másla, džemů, marmelád a med.  

 

Stejnou formou jsou připraveny a upraveny pokrmy pro obědy podávané formou 

bufetových stolů pro rauty či jiné společenské akce.  

 

Jednotlivě balené porce se používají na oddělení IRD (pokojová služba); a to 

především z hygienických důvodů a z hlediska servisu. Jednotlivě balené porce 

potravin používaných při podávání pokrmů (během celého dne) pokojovou 

službou:  
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- výrobky z mléčného tuku – máslo, margarín  

- pomazánky z čokolády a arašídového másla  

- džemy, marmelády, med  

- ochucující omáčky – kečup, hořčice, tatarská omáčka, majonéza  

 

Další výjimku tvoří pokrmy speciálních kuchyní – např. halal a košer pokrmy. Tyto 

pokrmy jsou objednávány ve specializovaných restauracích. Takto připravené 

pokrmy jsou nejenom z hygienických důvodů baleny jako jednotlivě balené porce. 

Originální a neporušené balení pokrmu, je pro hosta zárukou, že jídlo je 

připraveno s ohledem na specifické požadavky přípravy pokrmů těchto speciálních 

kuchyní.  

 

 

2.1.5  Jiné služby  

 

Zákaz kouření ve společných prostorách  

Ve všech společně užívaných vnitřních prostorách musí být k dispozici nekuřácká 

oddělení.  

  .Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

 

Se zpřísněním legislativy České Republiky týkající se zákazu kouření na veřejných 

místech, se vedení hotelu Mandarin Oriental, Prague rozhodlo zakázat kouření ve 

všech prostorách hotelu, které jsou k dispozici hotelovým hostům. Jediným 

oficiálním vnitřním kuřáckým prostorem zůstává lobby bar/bar BAREGO.  

 

Veřejná doprava  

Hostům i personálu musí být poskytovány snadno přístupné informace, jak se lze 

dostat do ubytovacího zařízení a z něho veřejnou dopravou. Pokud neexistuje 

vhodná veřejná doprava, musí být rovněž poskytovány informace o dalších 

z hlediska životního prostředí vhodných dopravních prostředcích.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s kopiemi informačních materiálů poskytovaných hostům.  
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Vzhledem k lokalitě hotelu Mandarin Oriental, Prague a omezenému počtu 

parkovacích míst v hotelové garáži i v bezprostřední blízkosti hotelu, většina 

zaměstnanců používá jako dopravní prostředek městskou hromadnou dopravu – 

tramvaje, metro, autobusy MHD/PID.  

 

Hosté jsou o možnosti využití veřejné dopravy informováni na vyžádání. 

Pro dopravu z letiště do hotelu a zpět hosté nejčastěji využívají hotelové auto, 

které je hostům kdykoliv k dispozici (jedná se o placenou službu), popřípadě taxi. 

Během pobytu pak hosté využívají hotelové auto, taxi nebo pěší chůzi, dle svého 

programu.  

 

 

2.1.6  Obecný systém řízení  

 

Údržba a opravy kotlů a klimatizačních systémů  

Údržba a opravy kotlů a klimatizačních systémů musí být prováděny 

kvalifikovanými odborníky podle norem IEC a podle právních předpisů a norem, 

nebo podle pokynů výrobce, a to nejméně jednou ročně nebo i častěji, pokud to 

vyžadují právní předpisy nebo pokud je to nezbytné.  

U klimatizačních systémů je nutno provádět údržbu podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, v závislosti na množství fluorovaného skleníkového plynu 

obsaženého v daném systému.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění všech částí ٭

tohoto kritéria včetně popisu kotlů a programu jejich údržby, údajů o osobách nebo 

podnicích zajišťujících tuto údržbu a popisu kontrol prováděných během údržby.  

U systémů obsahující více než 30 kg fluorovaných plynů předloží data konání 

a výsledky kontrol netěsností a příslušnými informacemi konkrétně identifikujícími 

jednotlivá pevná zařízení.  

 

Údržba klimatizačních zařízení je prováděna externí – dodavatelskou firmou, a to 

v závislosti na množství fluorovaného skleníkového plynu obsaženého 

v klimatizačním systému.  
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Klimatizační systém obsahuje chladící médium – látku R-407C v množství cca 

30  kg. Pravidelná kontrola tohoto systému je prováděna 1x za 6 měsíců. Látka 

pod označením R-407C – je směsí tří látek – Tetrafluorethan (R134a); 

Pentafluorethan (R125); Difluormethan (R32).  

 

Četnost provádění kontrol nízkotlakého teplovodního kotle je prováděna v tomto 

časovém harmonogramu:  

 

Denně: tlak plynu a teplota výstupní vody  

 

1x měsíčně: výskyt CO (oxidu uhelnatého); vypnutí hořáku při ztrátě tlaku plynu 

o 50%; vypnutí hořáku při poklesu tlaku spalovaného vzduchu; test ionizační 

pojistky; funkce pojistných ventilů; těsnosti plynového zařízení – manipulační 

(spoje a plynové uzávěry); blokády chodu hořáků při výpadku vzduchotechniky; 

celkového stavu kotelny (úklid, čištění)  

 

1x za 3 měsíce: stav teploměrů a tlakoměrů na kotli (nulování); manometrů tlaku 

plynu (plynový tlakoměr); spalování (vizuálně); zátopového čidla; spalinových cest 

(dodavatelsky) 

 

1x za 6 měsíců: funkce STOP tlačítek; vizuální kontrola kouřovodů; prostorového 

termostatu (dle výrobce); čidel úniku plynu a výskytu CO – oxidu uhelnatého 

(dodavatelsky); těsnost plynových rozvodů a armatur nemanipulačních (pevné, 

bez ovládacích prvků – potrubní systémy)  

 

Environmentální politika a program  

Vedení ubytovacího zařízení musí mít vypracovanou politiku ochrany životního 

prostředí a musí v tomto smyslu sestavit stručné prohlášení a přesný akční 

program, který zajistí uplatňování environmentální politiky.  

Akční program musí stanovit environmentální cíle týkající se: energie, vody, 

chemických látek a odpadu. Tyto cíle musí být každé 2 roky přezkoumány, 

přičemž se zohledňují volitelná kritéria a také shromážděné údaje. V akčním 
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programu je uvedena osoba zodpovědná v rámci ubytovacího zařízení za oblast 

životního prostředí, pověřena přijímáním potřebných opatření a dohledem nad 

plněním stanovených cílů. Environmentální politika musí být volně přístupná, aby 

se s ní mohla veřejnost seznámit.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s kopií environmentální politiky nebo kopií prohlášení o environmentální 

politice a kopií akčního programu a uvede, jak se zohledňují podněty hostů.  

 

Prohlášení o environmentální politice a program hotelu Mandarin Oriental, Prague 

v současné době není k dispozici. Vedení hotelu se pravidelně – 1x měsíčně 

setkává se zástupci z řad zaměstnanců jednotlivých oddělení na schůzkách 

„Green Committee“. Společně se informují o stávající situaci a řeší oblasti, 

ve kterých, ze strany hotelu existují rezervy v šetrném chování k životnímu 

prostředí.  

Pro vypracování akčního plánu může posloužit tato diplomová práce, z níž jasně 

vyplývá, která kritéria jsou splněna, dokonce s lepšími výsledky, než je 

požadováno rozhodnutím, ale také kritéria, která nejsou dořešena, popřípadě si 

zasluhují důslednější kontrolu.  

 

Návrh prohlášení o environmentální politice hotelu a návrh akčního programu je 

uveden ve třetí kapitole – Návrhy opatření pro povinná kritéria a jejich zavedení.  

 

Školení personálu  

Ubytovací zařízení musí personálu poskytnout informace a školení včetně 

písemných postupů a příruček, aby se zajistilo provádění environmentálních 

opatření a aby se zvýšilo povědomí zaměstnanců o chování šetrném k životnímu 

prostředí. Školení by se zejména mělo týkat:  

- úspory energie   

- úspory vody  

- školení o chemikáliích  

- odpadů  
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Novému personálu musí být poskytnuto odpovídající školení během čtyř týdnů 

po nástupu a veškerému personálu alespoň jednou ročně.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s podrobnými informacemi o programu školení a jeho obsahu, účastnících, 

druhu a termínu jednotlivých školení. Rovněž předloží kopie příslušných postupů 

a sdělení zaměstnancům týkajících se všech uvedených činitelů.  

 

Pro nově příchozí zaměstnance je v prvním měsíci po nástupu do zaměstnání 

připraven jeden den na základní proškolení. Toto školení je prováděno kolegy 

personálního oddělení hotelu a interně se toto školení nazývá Orientation Training.  

 

Nově příchozí zaměstnanci jsou seznámeni se základními informacemi o skupině 

Mandarin Oriental Hotel Group, o hotelu Mandarin Oriental, Prague; základních 

pilířích společnosti a filozofii poskytování služeb – tzv. LQE – Legendary Quality 

Experience. Součástí tohoto školení jsou také základní informace týkající se 

principů a zásad požární ochrany (školení PO); bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci – známé pod zkratkou BOZP (toto školení je pak dále doškolováno 

vedoucími jednotlivých úseků dle specifických požadavků); požadavky 

na bezpečnost zaměstnanců i hostů spolu s IT bezpečností (především 

pro pracovníky pracující na počítači či pracovníky recepce a restaurace, kteří 

provádí platby – tíží platební karty hostů); a samozřejmě školení první pomoci.  

 

Další školení jsou pak prováděna nebo dále zajišťována vedoucími pracovníky 

jednotlivých oddělení dle pracovního zařazení a specifických požadavků 

vykonávané práce.  

 

Školení zaměřené na provádění environmentálních opatření a aktivit není 

v současné době prováděno.  

 

Návrh opatření a v bodech nastíněné školení, seznamující nově příchozí i stávající 

zaměstnance, s opatřeními a aktivitami vedoucí k šetrnějšímu chování a ochraně 
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životního prostředí je uvedeno ve třetí kapitole – Návrhy opatření pro povinná 

kritéria a jejich zavedení.  

 

Informování hostů  

Ubytovací zařízení musí hostům a účastníkům konferencí poskytovat informace 

o své environmentální politice včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a vyzývat je, aby přispívali k jejímu provádění. Informace pro hosty musí uvádět 

opatření v rámci environmentální politiky ubytovacího zařízení a informovat je 

o ekoznačce „The Flower“. Tyto informace musí být hostům podávány aktivní 

formou. Na viditelném místě a především ve společných prostorech musí být 

umístěny upozornění vyzývající hosty, aby napomáhali plnění cílů v oblasti 

ochrany životního prostředí.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s kopiemi informačních tabulek a upozornění pro hosty, popíše postupy 

šíření a shromažďování informací a dotazníků a uvede, jak se zohledňují podněty 

hostů.  

 

V současné době hotel Mandarin Oriental, Prague nemá k dispozici leták 

s informacemi o ekologických aktivitách a šetrném chování k životnímu prostředí. 

V souvislosti s udělením ekoznačky, hotel Mandarin Oriental, Prague vytvoří 

Informační leták. 

 

Návrh Informačního letáku je součástí této diplomové práce – viz příloha č. 2  

 

Údaje o spotřebě energie a vody  

Ubytovací zařízení musí stanovit postupy sběru a kontroly údajů o celkové 

spotřebě energie (v kWh); o spotřebě elektrické energie a dalších druhů energie 

(v kWh) a o spotřebě vody (v litrech).  

Sběr údajů se musí provádět jednou za měsíc nebo alespoň jednou ročně, a to 

za dobu, kdy je zařízení v provozu. Výsledky musí každoročně sdělovat 

příslušnému subjektu, který žádost posuzoval.  
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 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

s popisem postupů. Při podání žádosti předloží údaje o výše uvedených 

spotřebách alespoň za předchozích šest měsíců (jsou-li k dispozici) a poté 

každoročně za předchozí rok nebo období, kdy bylo ubytovací zařízení v provozu.  

 

Sběr údajů o spotřebě elektrické energie a dalších druhů energie a o spotřebě 

vody je prováděn každý den. Tento proces je zajišťován technickým oddělením 

hotelu – ředitelem technického oddělení. Vstupní informace jsou zasílány 

do servisního střediska skupiny Mandarin Oriental, Prague. Toto servisní 

středisko, prostřednictvím speciálního softwaru a na základě zaslaných údajů, 

každý den vyhodnocuje jednotlivé spotřeby a zajišťuje jejich porovnávání. 

Jednotlivé údaje vztahuje k aktuální situaci hotelu – obsazenosti hotelu, průměrné 

ceny za ubytování, porovnává tyto údaje se srovnatelným obdobím (stejný den 

loňského roku atd.). Jednotlivé hodnoty pak také počítá jako průměrnou spotřebu 

na jednoho hosta popřípadě další ukazatele.  

 

Sběr dalších údajů  

Ubytovací zařízení musí stanovit postupy sběru a kontroly údajů o spotřebě 

chemikálií vyjádřené v kilogramech a/nebo litrech s uvedením, zda se jedná o 

koncentrát, a s uvedením množství vzniklého odpadu.  

Sběr údajů se musí provádět ideálně každý měsíc nebo alespoň jednou ročně.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s popisem postupů. Při podávání žádosti žadatel předloží údaje alespoň 

za předchozích 6 měsíců (jsou-li k dispozici) a poté každoročně za předchozí rok 

nebo období, kdy bylo ubytovací zařízení v provozu.  

Spotřeba chemikálií – mycích, pracích a čisticích prostředků, jak je uvedeno 

v požadavku kritéria není v současné době v hotelu Mandarin Oriental, Prague 

monitorována.  

 

Informace uvedené na ekoznačce  

Pole 2 ekoznačky musí obsahovat následující text:  
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„Toto ubytovací zařízení aktivně přijímá opatření k využívání obnovitelných zdrojů 

energie, úsporám energie a vody, omezení vzniku odpadů a zlepšení místního 

životního prostředí.“  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží ukázku, ze které je patrný způsob ٭

použití ekoznačky, spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria.  

 

Logo platné v době uveřejnění Rozhodnutí Komise č. 2009/578/ES bylo 

nahrazeno novým logem na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU.  

 

Jako ukázka použití loga, tak jak zní požadavek tohoto kritéria, slouží informační 

leták pro hosty – viz příloha č. 2. Logo bylo použito v souladu s výše uvedeným 

nařízením a Manuálem pro zobrazování ekoznačky.  

 

 

Shrnutí 

Hotel Mandarin Oriental, Prague splňuje většinu z výše uvedených povinných 

kritérií. Kritéria, která nejsou v současné době splněna, nebo jim není věnována 

dostatečná pozornost, jsou uvedena ve třetí kapitole, kde jsou uvedeny návrhy 

opatření a jejich uvedení do provozu hotelu.  

 

Jedná se o tato kritéria: Elektrická energie z obnovitelných zdrojů; Vypínání topení 

nebo klimatizace; Zhasínání světel; Výměna ručníků a ložního prádla; Třídění 

odpadu hosty; Výrobky na jedno použití; Veřejná doprava; Environmentální politika 

a program; Školení personálu; Informování hostů; Sběr dalších údajů.  
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2.2.  Volitelná kritéria  

 

 

Aby bylo možno udělit ubytovacímu zařízení ekoznačku, musí získat v části 

volitelných kritérií alespoň 20 bodů za hlavní službu – ubytování. Tento počet bodů 

se zvýší o 3 body za každou z následujících doplňkových služeb nabízených pod 

správou nebo ve vlastnictví ubytovacího zařízení  

- stravovací služby  

- zelené/venkovní plochy, k nimž patří parky a zahrady, které jsou volně 

přístupné hostům  

- rekreační/tělovýchovné aktivity zahrnující sauny, bazény a veškerá další 

taková zařízení, která se nachází v areálu ubytovacího zařízení. Pokud 

rekreační/tělovýchovné aktivity zajišťuje fitcentrum, zvýší se požadovaný 

počet o 5 bodů (na místo 3 bodů)  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague, pro udělení ekoznačky, musí v části volitelná 

kritéria získat nejméně 31 bodů.  

 

Každému z níže uvedených volitelných kritérií je přiřazena hodnota vyjádřena 

v bodech.  

 

 

Bod 38 – Regulace teploty (1,5 bodu)  

Musí být možnost samostatně regulovat teplotu v každém společném prostoru 

a  místnosti ubytovacího zařízení.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s dokumentací systémů regulace teploty.  

 

Teplotu vzduchu ve všech pokojích a dalších prostorách hotelu je možno regulovat 

dle potřeb daného prostoru či individuálních požadavků hostů.  
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Optimální teplota pro všechny hotelové pokoje a ostatní prostory hotelu je 

nastavena prostřednictvím centrální vzduchotechnické jednotky. Teplota 

v jednotlivých hotelových pokojích a dílčích prostorách hotelu může být ovládána 

pomocí termostatů.  

 

Centrální vzduchotechnická jednotka je ovládána z technického dispečinku. 

Termostaty jsou ovládány buď zaměstnanci hotelu, nebo hosty.  

 

Bod 45 – Umístění chladniček (1 bod)  

Chladničky v kuchyních, restauracích a baru musí být umístěny a nastaveny podle 

zásad úspor energie, aby se omezilo plýtvání energií.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium.  

 

Architektonické a technické řešení pracovních prostor kuchyní a přípraven jídla 

zahrnuje také umístění chladniček a chladících prostor, tak aby bylo v souladu se 

zásadami pro úsporu energie. Návrh řešení je vcelku jednoduchý a logický, ale 

velmi účinný a efektivní. Z běžných prostor (z chodby) se vstupuje do přípravny 

(dle druhu zpracovávaných potravin), kde je teplota nižší tak, aby i při prvotním 

zpracování potravin byla zachována čerstvost. Z prostoru přípravny se vstupuje do 

chladničky, kde jsou potraviny uloženy pro delší uchování.  

 

K zásadám pro úsporu chladící energie přispívá i přehledné uspořádání potravin, 

což umožňuje otevřít dveře chladničky pouze na nejnutnější minimální dobu a tím 

se maximálně eliminuje zvýšení teploty v chladícím prostoru teplotou z vnějšího 

okolí.  

 

Chladničky na baru a v restauraci jsou taktéž umístěny dle zásad pro úsporu 

energie. Chladničky jsou umístěny co nejdál od tepelných zdrojů. Další zásadou je 

mít dobře zvolenou chladničku; dveře chladničky se otevírají na nezbytně nutnou 

dobu; a v prostoru chladničky je správně nastavena teplota.  
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Bod 47 – Časový spínač v sauně (1 bod)  

Všechny sauny a turecké lázně musí mít časový spínač nebo postup určující 

jakým způsobem má personál provádět zapínání a vypínání.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel přeloží technickou specifikaci vypracovanou ٭

odbornými techniky odpovědnými za montáž a /nebo údržbu systémů. 

 

Hotelové lázně se nachází v budově domu č. p. 387 – na rohu ulic Harantova a 

Karmelitská. Tato budova byla původně postavena jako kostel sv. Máří 

Magdalény. Návrh dispozice nechá vyniknout původním rozměrům prostoru lodi 

kostela; kde je vytvořen otevřený prostor přes dvě podlaží. Uprostřed dispozice je 

skleněná podlaha a pod ní je viditelný nález původního gotického kostela z roku 

1315 – 1329.  

 

Rozhodnutí o umístění hotelových lázní právě do této budovy bylo učiněno na 

základě výsledků archeologického výzkumu, především pak pro nepopsatelnou 

atmosféru tohoto místa, umocněnou navrženým architektonickým řešením, které 

dává vyniknout původnímu využití budovy – kostela.  

 

Lázně hotelu Mandarin Oriental, Prague nabízí netradiční regenerační procedury, 

které jsou poskytovány v sedmi masážních místnostech. Procedury mohou také 

zahrnovat Vitality pool (vitalizační bazén – systém hydroterapeutických masážních 

trysek) a steam bath (parní sprchy – určené pro relaxaci v teplé páře ovoněné 

aromatickými esencemi).  

 

Masážní místnosti, vitalizační bazén a parní sprcha jsou zařízeny a vybaveny 

zařízením značky Deckelmann Wellness.  

 

Parní sprcha (steam bath) je umístěna v samostatné místnosti. Jedná se o zděný 

prostor se skleněnými vstupními dveřmi. Vitalizační bazén je umístěn v jedné 

z masážních místností a stejně jako parní sprcha a ostatní místnosti určené pro 

procedury je ovládán softwarovým vybavením značky Siemens – Profibus DP, 

PLC CPU, HSA-IA.  
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Tento software umožňuje nastavení všech požadovaných parametrů v jednotlivých 

masážních místnostech – teplota, vlhkost, osvětlení, ozvučení, ale i specifické 

parametry pro parní sprchu či vitalizační bazén.  

 

Všechny procedury, včetně parní sprchy i vitalizačního bazénku jsou na 

objednání. Příprava jednotlivých masážních místností tak probíhá na základě 

předem objednaných časů a tím nedochází k plýtvání energií. 

 

Bod 51 – Automatické systémy pro zavlažování venkovních ploch (1,5 bodu)  

Ubytovací zařízení musí používat automatický systém, který optimalizuje dobu 

zavlažování a spotřebu vody při zavlažování venkovních rostlin/zeleně.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.  

 

Toto kritérium je splněno následujícím způsobem:  

Pro zavlažování trávníků a rostlin v rajské zahradě je nainstalován automatický 

systém zavlažování. Jedná se o zavlažovací systém GALCON AC 4/6 – 

programová jednotka systému.  

 

Trávníky jsou zavlažovány rozprašovacími tryskami – tzv. postřikovači, které jsou 

pevně zabudovány. Pro efektivnější zavlažování je trávník rozdělen na sektory, 

které se v určeném pořadí zavlažují. Zavlažování trvá cca 3 – 5 minut. Proces 

zavlažování jednotlivých sektorů se opakuje v daných intervalech – dle aktuální 

potřeby.  

 

Květiny, keře a stromy jsou zavlažovány tzv. kapkovou závlahou. Pro tuto metodu 

závlahy jsou použity trubky s integrovanými kapkovači. Závlaha touto metodou 

probíhá také v sektorech a trvá cca 30 minut. Celý proces zavlažování jednotlivých 

sektorů se opakuje.  

 

Rozdělení zahrady na jednotlivé sektory je z důvodu efektivního využívání tlaku 

vody, tak aby byl trávník a rostliny rovnoměrně zavlaženy.  
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Pro zavlažování se používá voda z vodovodního řádu; za takto spotřebovanou 

vodu hotel platí pouze položku vodné, stočné účtováno není.  

 

Bod 52 – Průtok vody z kohoutků a sprchových hlavic (1,5 bodu)  

Průměrná hodnota průtoku vody ze všech kohoutků a sprchových hlavic 

s výjimkou vanových kohoutků nesmí překročit 8 litrů/minutu.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium s příslušnou dokumentací.  

 

Popis splnění tohoto kritéria je uveden v podkapitole Povinná kritéria – bod Průtok 

vody z kohoutků.  

 

Bod 53 – Splachování toalet (1,5 bodu)  

Alespoň 95% toalet musí mít spotřebu nejvýše 6 litrů na jedno spláchnutí.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel přeloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium spolu s příslušnou dokumentací.  

 

Všechny koupelny v hotelových pokojích, stejně jako ostatní toalety, které jsou 

v hotelu Mandarin Oriental, Prague k dispozici jsou značky GROHE a jsou 

vybaveny tzv. dvojčinným splachováním. Toto dvojčinné splachování dává 

možnost použít jen 4 litry vody pro malé spláchnutí (minimum vody pro malé 

spláchnutí dle směrnice EU jsou 3 litry vody) a 6 litrů pro plné spláchnutí.  

 

Bod 55 – Spotřeba vody pračkami (1 bod)  

Pračky používané v ubytovacím zařízení musí mít spotřebu nejvýše 12 litrů vody 

na kilogram prádla, měřeno podle normy EN 60456 s použitím téhož standardního 

cyklu pro bavlnu při 60°C, který je stanoven ve směrnici 95/12/ES.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou specifikaci vypracovanou ٭

odbornými techniky odpovědnými za výrobu, prodej nebo údržbu praček, případně 

doklady o tom, že byla daným pračkám udělena ekoznačka Společenství. Vedení 

ubytovacího zařízení předloží technickou dokumentaci od svého poskytovatele 

přádelních služeb, která prokazuje, že jejich pračky splňují toto kritérium.  
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Nedílnou součástí k zajištění bezproblémového chodu hotelu, a v 5-hvězdičkovém 

hotelu naprostou samozřejmostí, je perfektně čisté prádlo. Jedná se především o 

hostovské prádlo – ložní prádlo, župany, osušky, ručníky tak i provozní prádlo – 

ubrusy i ubrousky, utěrky, ručníky, zaměstnanecké uniformy, atd.  

 

Praní a čištění výše uvedeného prádla je v hotelu Mandarin Oriental, Prague 

zajišťováno smluvním dodavatelem. Tato nejmenovaná prádelna je součástí 

velkého pražského 5-hvězdičkového hotelu (projektována a zařízena pro praní 

prádla smluvních partnerů) a je vybavena pračkami pro profesionální praní značky 

Elektrolux FLE a sušičkami značky Kannegiesser. Spotřeba vody na 1 kg suchého 

prádle je 16 – 18 litrů vody.  

 

Vzhledem k neuspokojivé situaci s tímto dodavatelem se vedení hotelu rozhodlo 

pro ukončení této spolupráce a uzavření nové smlouvy s jiným dodavatelem.  

 

Nově bude hotel Mandarin Oriental, Prague využívat služby prádelny jiného 

pražského 4-hvězdičkového hotelu a to od 1. 4. 2011.  

 

Vzhledem ke vzniklé situaci a zachování korektnosti se stávajícím a budoucím 

dodavatelem této služby mi dovolte výše zmíněné hotely nejmenovat.  

 

Prádelna budoucího dodavatele služeb praní a čištění prádla je vybavena 

následujícím zařízením, které jednoznačně splňuje podmínky pro splnění tohoto 

kritéria.  

- kontinuální prací linka – značky Engelhart Foerster – typu TWA15; tato 

kontinuální prací linka má spotřebu vody 6l na 1kg prádla  

- sólo pračky – značky Elektrolux FLE 220 – 22kg prádla, 403 – 40kg prádla, 

806 – 80kg prádla. Tyto pračky mají spotřebu vody 6 – 10kg prádla.  

 

Jako jednu z vedlejších činností, hotel Mandarin Oriental, Prague provádí i praní a 

čištění prádla hostů. Jedná se o službu na vyžádání a je zpoplatněna. Praní prádla 

hostů je v hotelu zajišťováno vlastní hotelovou prádelnou.  
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Tato prádelna je vybavena zařízením pro profesionální praní a sušení v malých 

prádelnách značky Elektrolux a Lavamac. Pračka Elektrolux – typu W455H má 

spotřebu vody 10l na 1kg prádla a je certifikována ve shodě s ISO 9001 a ISO 

14001. Pračka Lavamac – typu LA75 má spotřebu vody 8l na 1kg prádla – 

testováno v rámci normy EN 604 56.  

 

Prací prostředky pro praní prádla nejen v dodavatelské prádelně (stávající 

i  budoucí), stejně jako v prádelně hotelu Mandarin Oriental, Prague jsou 

dodávány firmou Diversey (Diversey Česká Republika, s. r. o.).  

 

Bod 59 – Odstraňování náledí (1,5 bodu)  

Pro odstranění náledí z cest se musí používat mechanické prostředky, písek, nebo 

štěrk. Pokud se náledí odstraňuje chemickými prostředky, musí se používat 

materiál, který neobsahuje více než 1% chloridových iontů nebo prostředky, 

kterým byla udělena ekoznačka ISO typu I.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium spolu s příslušnou dokumentací.  

 

Při sněžení se sníh co nejdříve a co nejčastěji odstraňuje mechanicky – 

odmetáním či shrnováním, podle síly sněhové nadílky. Po mechanickém 

odstranění se pro zabránění vzniku náledí používá karbamid, známý také 

pod názvem močovina (chemický vzorec: NH2CONH2; CH4N2O). Tímto způsobem 

se ošetřuje příjezdová cesta a přilehlé komunikace pro pěší. Karbamid je 

prostředek, který má zabránit vzniku náledí podobně jako sůl, nicméně je 

schválený a doporučený pro používání na odstraňování náledí v katastru městské 

části Prahy 1. 

 

Bod 61 – Úsporné pisoáry (1,5 bodu)  

Všechny pisoáry musí používat systém bez vody nebo musí mít ruční nebo 

elektronický systém splachování, který umožňuje jednotlivé splachování pouze po 

použití.  
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 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobnou dokumentaci, jakým ٭

způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium. 

 

Popis splnění tohoto kritéria je uveden v podkapitole Povinná kritéria – bod 

Splachování pisoárů.  

 

Bod 62 – Místní druhy vegetace pro novou venkovní výsadbu (1 bod)  

Veškerou výsadbu stromů a živých plotů na venkovních plochách musí tvořit 

místní druhy vegetace.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vysvětlení, jakým způsobem ubytovací ٭

zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací vypracovanou 

příslušným odborníkem.  

 

Navážeme-li na úvod této diplomové práce o historii budov a lokality hotelu 

Mandarin Oriental, Prague nesmíme zapomenout na znovu vybudovanou a do 

prostoru včleněnou rajskou zahradu. Tato rajská zahrada je součástí 

zrekonstruovaných budov hotelu a je nedílnou součástí prostor, které jsou 

k dispozici hotelovým hostům a jsou nabízeny i pro různé společenské akce – 

tiskové konference, svatby aj.  

 

Architektonický návrh zahrady, vlastní realizace tohoto návrhu a pravidelná údržba 

je prováděna Zahradnickou firmou Květ. 

 

Rajská zahrada, prostor příjezdové cesty a nádvoří jsou osázeny rostlinami 

povolenými k výsadbě pro lokalitu Malé Strany – v katastru městské části Prahy 1. 

Jedná se o tyto rostliny:  

 

Stromy: Jírovec Drobnokvětý (Aesculus Parviflora); Habr Obecný (Carpinus 

Betulus „Frans Fontaine“); Cypřišek Leylandův (Cupressocyparis leylandii); 

Šácholan Soulangenův (Magnalia Loulangiana „Lennei“); Zimolez Kloboukatý 

(Lonicera Pileata); Tis (Taxus Baccata „Repandens“ a „Nisens Dodona“); Trnovník 

Akát (Robinia Pseudoacacia) 
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Rostliny: Barvínek Menší (Vinca Minor); Pavinič Trojlaločný (Parthenocissus 

Tricuspidata); Břečťan Popínavý (Hegera Helix); Dřišťál Thunbergův (Berberis 

Thunbergii "Atropurpurea") 

 

Kvetoucí rostliny: Levandule Lékařská (Lavandula Angustifolia „Munstead“ 

a  „Hidcote Blue“);  Minirůže „Maidy“ červeněkvetoucí; Minirůže „Scarletta“ 

červeněkvetoucí; Minirůže „Ibit O´Sunshine“ žlutokvetoucí; Minirůže „Mandarin“.  

 

 

Bod 63 – Prací, mycí a čisticí prostředky (až 3 body)  

Alespoň 80% (hmotnostních) prostředků pro ruční mytí nádobí, mycích prostředků 

do myček nádobí, pracích prášků, univerzálních čisticích prostředků, speciálních 

čističů hygienické zařízení, mýdel a šamponů používaných ubytovacím zařízením 

musí mít ekoznačku Společenství nebo jinou vnitrostátní či regionální ekoznačku 

ISO typu I (1 bod za každou z uvedených kategorií těchto prostředků; nejvýše 

3  body).  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a dokumentaci (včetně ٭

příslušných faktur) uvádějící použitá množství těchto výrobků a množství výrobků 

s ekoznačkou.  

 

Všechny prací, mycí a čistící prostředky používané v hotelu Mandarin Oriental, 

Prague jsou od společnosti Diversey Česká Republika, s. r. o. Jednotlivé kategorie 

zahrnují ucelené řady prostředků pro konkrétní použití dle specifických požadavků 

na úklid a hygienu.  

 

Prostředky pro ruční mytí nádobí a mycí prostředky do myček nádobí jsou 

používané ve výrobních odděleních hotelu. Jedná se o řadu produktů:  

SUMA L2, L4, L6 (mycí prostředek do myček na nádobí); SUMA L66, SUMA A5, 

A8 (prostředek na oplachování do myček na nádobí); sůl do myček na nádobí; 

SUMA D1+ a Cif Extra Strong (prostředky na ruční mytí skla a porcelánu); SUMA 

D2 (víceúčelový čisticí prostředek); SUMA D3 (odstraňovač tuků); SUMA D4 

(víceúčelový čisticí prostředek s dezinfekcí); SUMA D6 (mycí prostředek na sklo); 
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SUMA D7 (leštidlo na příbory);  SUMA D8 (čisticí prostředek na stříbro); SUMA D9 

(čisticí prostředek na gril); SUMA D10 (víceúčelový čisticí prostředek s dezinfekcí); 

Hypofoam (dezinfekční prostředek obsahující chlór);  

 

Univerzální čistící prostředky a speciální čističe hygienických zařízení jsou 

používány ve všech prostorách hotelu – hostovské části (pokoje, restaurace, bar, 

konferenční prostory, lázně, fitness, atd.) tak i zázemí (kanceláře, šatny a 

hygienická zařízení pro zaměstnance, jídelna, atd.).  

 

Jedná se o následující prostředky:  

TASKI R1 Plus (WC čistič); TASKI R2 Plus/SUMA D1 Plus (víceúčelový čistič); 

TASKI R3 Plus (čistič skla a zrcadel); TASKI R5 Plus/Good Sence Fresh 

(osvěžovače vzduchu); TASKI R4/Pronto (leštidlo na nábytek); Cream R7 

(krémový čistič); SUMA D10 (víceúčelový a dezinfekční prostředek); Oxivir (čisticí 

a dezinfekční prostředek)  

 

Dezinfekce ledniček:  

Alcosan (dezinfekce přenosných ledniček na led); SUMA D2.9 (dezinfekce 

výrobníků ledu); D10 (dezinfekce lopatičky na nabírání ledu).  

 

Pro praní prádla hostů v hotelové prádelně stejně jako hostovského prádla 

smluvní prádelnou jsou používány prací prostředky také od společnosti Diversey 

Česká Republika, s. r. o.  

 

Jedná se o tyto produkty:  

Clax BioExtra, Clax BioExtra Color (práškové prací prostředky)  

6EL2 6RL1 (avivážní a neutralizační prostředky) 

 

Výše uvedené prostředky splňují kritéria pro udělení ekoznačky ve své kategorii. 

Společnost Diversey Česká Republika, s. r. o. ale není držitelem rozhodnutí o 

udělení ekoznačky.  
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Bod 69 – Prostředky odpuzující hmyz a škůdce (až 2 body)  

Používají-li se prostředky odpuzující hmyz a škůdce, musí se jednat pouze o látky, 

které jsou povoleny pro ekologické zemědělství (nařízení (ES) č. 834/2007), nebo, 

kterým byla udělena ekoznačka Společenství, nebo jiné ekoznačky ISO typu I.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, případně spolu s příslušnou 

dokumentací.  

 

Navážeme-li na krátký exkurz do historie hotelu Mandarin Oriental, Prague – 

přenesme se do 20. století, kdy objekt sloužil až do poloviny 90. let jako tiskárna.  

 

Již při zmiňované rekonstrukci bylo nutné úzce spolupracovat s firmou na 

dezinfekci, dezinsekci, deratizaci. Během rekonstrukce byly provedeny úpravy a 

opravy se záměrem zamezení migrace hlodavců do lokality rekonstruované 

budovy. Úpravy mimo jiné zahrnovaly – zjištění a odstranění přístupových cest – v 

okolí rozvodů vody, plynu atd. – byly utěsněny betonovou směsí; byly zakryty 

kanalizační poklopy stejně jako i staré rozvody kanalizace i vody; sklepní okna 

byla zasklena a utěsněna; utěsněny byly i ostatní možné průchody – pletivem 

apod.  

 

I po skončení rekonstrukce je proces „DDD“ – dezinfekce, dezinsekce, deratizace 

pravidelně prováděn smluvní firmou – fa. Pavel Horáček – HOST – DDD 

dezinfekce, dezinsekce, deratizace (člen sdružení pracovníků DDDČR a Evropské 

konfederace CEPA).  

 

Proces DDD je prováděn následovně:  

Deratizace – venkovních prostor (prostory dvora, vstupy do budovy, garáže) proti 

hlodavcům – myš, potkan, a jiné – 12x ročně kontrola a doplnění staniček včetně 

obměny druhů nástrahy. Použití prostředku – RATIMOR umístěný v nástrahových 

staničkách typu Rateko C z pozinkovaného plechu.  

Deratizace – vnitřních prostor (vnitřní přízemí, suterén budovy) proti hlodavcům – 

myš, potkan, a jiné – 12x ročně kontrola a doplnění staniček včetně obměny druhů 
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nástrahy. Použití prostředku – RATIMOR umístěný v nástrahových staničkách 

typu RATEKO A z plastu.  

Deratizační staničky umístěné ve vnitřních prostorách jsou zakresleny do mapky 

pro jednoznačnější orientaci o počtu a místě aplikace.  

 

Dezinsekce – monitoring – proti hmyzím škůdcům – švábovití, štěnice, roztoči, 

pisivky a jiné – aplikace do místností. Do monitorovaných prostor – především 

hostovských pokojů a skladů se umísťují monitorovací staničky EKOLEX 

s chuťovým atraktantem pro průběžné zjišťování přítomnosti a pohybu hmyzích 

škůdců v těchto prostorách. Norma spotřeby je cca 2 – 3 kusy staniček na 

místnost.  

Četnost provedení 12x ročně.  

 

Dezinfekce – likvidace patogenních mikroorganismům – bakterií, virů, plísní – 

především v prostorách kuchyně, včetně přípraven a zázemí, sanitární keramiky, 

i  v prostorách hotelových lázní. K dezinfekci se používá tekutá dezinfekční látka 

DOSANIN D. Tato látka má dezinfekční a čisticí účinky a je určena pro čištění 

a  dezinfekci povrchu ploch a předmětů v potravinářství, zdravotnictví, komunální 

hygieně atd. DOSANIN D je kapalný dezinfekční prostředek s biocidní účinností – 

baktericidní, virucidní a fungicidní (mikroskopické vláknité a kvasinkové houby).  

Četnost provedení 12x ročně.  

 

V případě tohoto kritéria hotel Mandarin Oriental, Prague získá 1 bod.  

 

Bod 70 – Kompostování (až 2 body)  

Ubytovací zařízení musí třídit organický odpad (zahradnický odpad – 1 bod; 

kuchyňský odpad – 1 bod) a musí zajistit, aby byl zkompostován podle předpisů.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, případné spolu s příslušnou 

dokumentací.  
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Při provozu hotelu Mandarin Oriental, Prague vznikají dva druhy organického 

odpadu – kuchyňský a zahradnický.   

 

Organický odpad kuchyňský je sbírán na místech k tomu určených a pravidelně 

(5x týdně) polu s kuchyňskými tuky a oleji (2x měsíčně) odvážen smluvní firmou 

Komwag. Odpad je jejím prostřednictvím zneškodňován dle platné legislativy.  

 

Organický odpad zahradnický – likvidace tohoto odpadu je zajišťována smluvním 

partnerem – Zahradnická firma Květ. Tento organický odpad je dále zpracován 

kompostováním. 

 

Bod 71 – Nápoje v jednorázových obalech (2 body)  

V prostorách, které jsou ve vlastnictví ubytovacího zařízení nebo pod jeho přímou 

správou, se nesmějí nabízet nápoje v jednorázových obalech.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

a  uvede, které jednorázové výrobky tohoto typu jsou případně nabízeny a které 

právní předpisy to vyžadují.  

 

Nápoje balené v jednorázových plastových obalech jsou k dispozici hostům 

hotelových lázní a fitness a to především z důvodu bezpečnosti. Dle platné 

legislativy se v prostorách lázní a fitness nesmí nabízet nápoje ve skleněných 

nádobách. Ze stejného důvodu nelze v uvedených prostorách nabízet nápoje 

ze skleniček nebo porcelánu. V případě jejich rozbití hrozí poranění – pořezání. 

 

Nápoje v jednorázových obalech jsou také nabízeny v mini-baru na všech 

hotelových pokojích. Jedná se o nápoj Redbull v plechovce – tento energetický 

nápoj nenabízí jiný druh balení; a minerální voda Evian (0.5 l) a Vittel (0.33 l), aby 

si hosté mohli vzít nápoj s sebou.  
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Bod 72 – Zneškodňování tuků/olejů (1 bod)  

V ubytovacím zařízení musí být instalovány odlučovače tuků a tuky nebo oleje 

z pečení, smažení a fritování se musí shromažďovat a vhodným způsobem 

zneškodňovat. 

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou podpůrnou 

dokumentací.  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague má instalovány odlučovače tuků. Tuky nebo oleje 

z pečení, smažení a fritování jsou shromažďovány na vyhrazeném místě a 2x 

měsíčně odváženy smluvní firmou – Komwag – k likvidaci dle platných právních 

předpisů.  

 

Bod 76 – Zákaz kouření ve společných prostorech a místnostech (1,5 bodu)  

Kouření musí být zakázáno ve 100% vnitřních společných prostorů a nejméně 

v 70% místností nebo nejméně v 95% místností ubytovacích zařízení pro turisty.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel uvede počet a povahu prostorů a označí ty ve ٭

kterých se nesmí kouřit.  

 

Veřejné hotelové prostory jsou označeny jako nekuřácké, výjimkou je prostor 

hotelového baru/lobby bar – BAREGO. Ostatní prostory jsou striktně nekuřácké.  

Hotelové pokoje jsou z 90% nekuřácké. Z celkového počtu 99 pokojů je pouhých 

10 pokojů kuřáckých (což představuje cca 10% celkové kapacity hotelu).  

 

Bod 79 – Vratné nebo znovu naplnitelé lahve (až 3 body)  

Ubytovací zařízení musí nabízet nápoje ve vratných nebo znovu naplnitelných 

lahvích: nealkoholické nápoje (1 bod); pivo (1 bod); voda (1 bod).  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ٭

ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou podpůrnou 

dokumentací od dodavatelů lahví.  
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Hotel Mandarin Oriental, Prague svým hotelovým hostům nabízí minerální vodu, 

nealkoholické nápoje a lahvované pivo ve vratných – skleněných obalech. 

V případě výslovného požadavku hosta hotel nabízí i nápoje v jednorázových 

plastových obalech. Nejčastěji se jedná o minerální vodu.  

 

Bod 81 – Papírové výrobky (až 3 body)  

Alespoň 80% toaletního papíru a absorpčního papíru, kancelářského papíru, 

potištěného papíru používaného v ubytovacím zařízení musí mít ekoznačku 

Společenství nebo jinou ekoznačku ISO typu I. (1 bod za každou z uvedených tří 

skupin papírových výrobků).  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a dokumentaci (včetně ٭

příslušných faktur) uvádějící použitá množství těchto výrobků a množství výrobků 

s ekoznačkou.  

 

Toaletní a absorpční papír používaný v hotelu Mandarin Oriental, Prague je 

značky Kimberly Clark. Všechny továrny společnosti Kimberly-Clark v Evropě jsou 

certifikované dle ISO 14001. Tato certifikace obchodním partnerům společnosti 

zaručuje, že všechny jejich výrobky jsou vyráběny se zřetelem na minimalizaci 

negativního dopadu na životní prostředí.  

 

Tištěné materiály určené pouze pro hotel Mandarin Oriental, Prague jsou 

zpracovávány tiskárnou GöFi-Print, s. r. o. včetně zajištění materiálu. Papír na 

který se tiskne je zajišťován dle CID (Corporate Identity) standardů hotelové 

skupiny Mandarin Oriental Hotel Group – značky Conqueror. Všechny výrobky této 

značky jsou certifikovány v souladu s FSC. Navíc tiskárna GöFi-Print, s. r. o. 

používá výhradně vodou ředitelné barvy.  

 

Mezinárodně platná značka FSC zaručuje, že dřevo pro výrobu papíru pochází 

z lesů, které byly obhospodařovány podle přísných ekologických, sociálních 

a  hospodářských standardů, nebo jde o recyklovaný papír. Zaručuje, že na 

výrobu dřevěného produktu nebylo použito nelegálně vytěžené dřevo a nebyly 

zničeny světové lesy.  
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Kancelářský papír zajišťován zásobovacím oddělením je dodáván společností 

Activa. V současné době hotel Mandarin Oriental, Prague nenakupuje kancelářský 

papír, který by splňoval výše uvedené kritérium.  

 

Podmínky pro splnění tohoto kritéria jsou splněny v kategorii toaletní a absorpční 

papír a potištěný papír. Tím hotel Mandarin Oriental, Prague získá 2 body.  

 

Bod 83 – Místní potravinářské výrobky (až 3 body)  

Při každém jídle včetně snídaně (1,5 bodu) musí být nabízeny alespoň dva 

potravinářské výrobky, které pocházejí z místních zdrojů a odpovídají danému 

ročnímu období (platí pro čerstvé ovoce a zeleninu).  

Musí být zakázána konzumace místních ohrožených druhů (1,5 bodu).  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou podpůrnou dokumentací.  

 

Jak je již zmíněno výše, jedním z cílů hotelové skupiny Mandarin Oriental, Prague 

je přiblížit hotelovým hostům navštívenou destinaci. Tento cíl se nepochybně 

odráží i v nabídce restauračního menu. Jak jinak přiblížit hostům Českou 

republiku, než nabídkou specifické české kuchyně na té nejvyšší úrovni.  

 

Menu hotelové restaurace Essensia nabízí nejenom typicky české pokrmy, ale 

i pokrmy východních kultur – asijskou či indickou.  

 

Menu a-la-carte je pravidelně po 3 měsících obměňováno, proto aby i naši 

pravidelní hosté mohli při každé návštěvě ochutnat něco nové. Obměna a-la-carte 

menu dává možnost přizpůsobit nabídku ročnímu období a připravovat tak pokrmy 

ze surovin a potravin typických pro dané roční období.  

 

Toto a-la-carte menu je pravidelně doplňováno o speciální „promo“ menu – 

nabídka pokrmů sestavených pouze ze sezónních surovin s kratší dobou platnosti.  
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Pro pokrmy především české kuchyně jsou suroviny vybírány výhradně z aktuální 

nabídky místní potravinářské výroby a produkce.  

 

Snídaně jsou podávány formou švédských stolů tzv. kontinentální snídaně. Hosté 

si mohou vybrat také tzv. anglickou snídani („na vidličku“)  nebo snídani 

japonskou. 

 

Nabídka snídaní formou švédských stolů je sestavena výhradně z výrobků 

místních potravinářských firem a jejich produktů (pečivo – koláčky, bábovka 

pečená hotelovým cukrářem; uzeniny; mléčné výrobky – mléko, jogurty, máslo, 

margarín). Samozřejmostí i u snídaní je sezónní nabídka.   

 

Zákaz konzumace ohrožených druhů je striktně dodržován.  

 

Bod 84 (až 2 body) – Ekologické potraviny (až 2 body)  

Hlavní složky alespoň dvou jídel (1 bod) nebo všech nabízených jídel včetně 

snídaní (2 body) musí pocházet z ekologického zemědělství nebo musí být 

vyprodukovány v souladu s kritérii pro udělování ekoznačky ISO typu I.  

 Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria ٭

spolu s příslušnou podpůrnou dokumentací.  

 

Hotelová restaurace Essensia nabízí dvě jídla, jejichž hlavní složky pochází 

z produktů ekologického zemědělství. Na přání, je možné sestavit menu výlučně 

z produktů ekologického zemědělství. 

 

Podmínky tohoto kritéria jsou splněny pouze v podobě nabídky alespoň dvou jídel 

(jejich hlavních složek) v bio kvalitě. Hotel Mandarin Oriental, Prague získá pouze 

1 bod.  
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Shrnutí 

Celkový počet bodů získaných za splnění výše uvedených kritérií je 33,5 bodů. 

Tímto počtem hotel Mandarin Oriental, Prague, v části volitelná kritéria, splnil 

podmínky pro udělení ekoznačky dle citovaného rozhodnutí Společenství.  

 

Volitelná kritéria uvedená v příloze B zmiňovaného rozhodnutí jsou kritéria, která 

zpřísňují některá povinná kritéria – jako například povinné kritérium Průtok vody 

z kohoutků a sprch, kdy průtok vody nesmí překročit 9 litrů vody za minutu. 

Volitelné kritérium – bod 52 – Průtok vody z kohoutků a sprchových hlavic 

požadavek zpřísňuje na 8 litrů vody za minutu. Zároveň zde najdeme kritéria, která 

hotelům dávají možnost rozšířit nabídku doplňkových služeb – jako např. kritérium 

bod 77 – Jízdní kola.  

 

Volitelná kritéria uvedená v této práci hotel Mandarin Oriental, Prague splňuje. 

Mnoho dalších kritérií hotel splňuje částečně – např. kritérium bod 74 – Zelené 

střechy – obnovená rajská zahrada ve vnitrobloku je po rekonstrukci celého areálu 

hotelu vybudována na střeše technického zázemí hotelu, které je pod úrovní ulice. 

Nebo kritérium bod 73 – Použitý textil, nábytek a ostatní výrobky – při lokálních 

povodních v severních Čechách hotel Mandarin Oriental, Prague poskytl vyřazené 

ložní prádlo, prostřednictvím charity, potřebným.  
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3  NÁVRHY OPATŘENÍ PRO POVINNÁ KRITÉRIA A JEJICH ZAVEDENÍ  

 

 

V této kapitole se postupně vrátíme k jednotlivým povinným kritériím, které 

v současné době hotel Mandarin Oriental, Prague nesplňuje nebo nemá důsledně 

dořešeny. Vzhledem k situaci, dle zjištění z předešlé kapitoly, nebudeme řešit 

pouze jednotlivé návrhy opatření, ale ucelený návrh vycházející z prohlášení 

o  Envrionmentální politice hotelu a navazujícího Akčního environmentálního 

programu.  

 

Environmentální politika a program  

Prohlášení o Environmentální politice je vyjádřením hotelu o přístupu k ochraně 

životního prostředí a seznamuje s aktuálními kroky pro jejich naplnění.  

Za věcnou správnost tohoto prohlášení zodpovídá pověřená osoba a je schváleno 

generálním ředitelem hotelu. Prohlášení by mělo být umístěno na internetových 

stránkách hotelu, v časovém horizontu tak, aby odpovídalo skutečnostem v něm 

uvedených.  

 

Návrh možného znění Environmentálního prohlášení Karmelitská Hotel, s. r. o. – 

hotel Mandarin Oriental, Prague:  
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ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ HOTELU MANDARIN ORIENTAL, PRAGUE 

 
 
Vedení společnosti Karmelitská Hotel, s. r. o. – hotel Mandarin Oriental, Prague si je 

vědomo dopadů na životní prostředí, které vznikají při zajišťování každodenního chodu 

hotelu.  

 

Environmentální politika vychází ze znalosti firemní problematiky, řídících schopností 

vrcholového vedení i všech zaměstnanců, kteří mohou ovlivnit provoz hotelu 

s ohledem na jeho dopad na životní prostředí.  

 

Tato politika a program je vyjádřením závazku společnosti k ochraně životního 

prostředí a je dokumentem závazným pro všechny zaměstnance společnosti 

Karmelitská Hotel, s. r. o. – hotel Mandarin Oriental, Prague.  

 

Karmelitská Hotel, s. r. o. – hotel Mandarin Oriental, Prague se v rámci své politiky 

zavazuje:  

- k dodržování platných ustanovení všech právních předpisů souvisejících 

s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany  

- ke zlepšování kvality životního prostředí – minimalizací odpadů a emisí, 

opětovným použitím a recyklací, snižováním využívání přírodních zdrojů 

a prevencí znečišťování  

- k pravidelné kontrole a vyhodnocování dosažení cílů plynoucí z environmentální 

politiky a přijímat opatření pro neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí  

- k vytvoření systému vzdělávání a školení svých pracovníků a jeho využívání 

k trvalému zvyšování potřebných znalostí v otázkách ochrany životního 

prostředí  

 
 
 

MANDARIN ORIENTAL, PRAGUE Nebovidská 459/1 118 00 Praha 1 – Malá Strana Česká Republika  
Tel.: +420 233 088 888 Fax.: +420 233 088 668 E-mail: moprg-info@mohg.com; www.mandarinoriental.com/prague  
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- k otevřenému přístupu a dialogu – aktivním zjišťování a flexibilním naplňováním 

environmentálních potřeb a cílů svých hostů, zaměstnanců, dodavatelů a 

veřejnosti v souladu s environmentální politikou společnosti Karmelitská Hotel, 

s. r. o. – hotel Mandarin Oriental, Prague  

- ke spolupráci s dodavateli, kteří také dodržují zásady šetrného přístupu 

k životnímu prostředí  

-  ke spolupráci s příslušnými úřady, aby byla respektována státní i evropská 

environmentální politika; sledovat nové technologie a trendy v dané oblasti  

 

 

 

 

 

V Praze, dne      …………………………………… 

       Generální ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANDARIN ORIENTAL, PRAGUE Nebovidská 459/1 118 00 Praha 1 – Malá Strana Česká Republika  

Tel.: +420 233 088 888 Fax.: +420 233 088 668 E-mail: moprg-info@mohg.com; www.mandarinoriental.com/prague  
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Akční program environmentální politiky  

V tomto akčním environmentálním programu jsou navržena konkrétní opatření 

k jednotlivým nesplněným kritériím. Zavedení jednotlivých návrhů do praxe by 

mělo zajistit získání ekoznačky Společenství „The Flower“.  

 

Cílem tohoto 1. Akčního environmentálního programu je seznámit všechny 

zaměstnance s kritérii, která v současné době nejsou splněna a není proto možné 

ekoznačku získat. V tomto programu jsou uvedeny návrhy opatření, návrh 

časového zavedení do praxe spolu s uvedením odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků.  

 

Elektrická energie z obnovitelných zdrojů  

Požadavky na splnění tohoto kritéria jsou jednoznačné, a proto jediným možným 

opatřením ke splnění je uzavření nové smlouvy s dodavatelem elektrické energie, 

která by umožňovala nákup požadovaného množství – tedy alespoň 50% 

elektrické energie pocházející z obnovitelných zdrojů.  

 

Ze současné nabídky společnosti PRE – Pražská Energetika, a. s. by hotel 

Mandarin Oriental, Prague měl přistoupit minimálně k nákupu elektrické energie 

pod názvem balíčku EKO Silver (kdy 30 – 60% spotřeby je kryto ekologickou 

energií z obnovitelných zdrojů).  

 

Společnost PRE – Pražská Energetika, a. s. všem svým zákazníkům nabízí 

možnost využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o  nabídku 

prostřednictvím balíčku – PREKO. Balíček PREKO má tři varianty, které 

představují procentuální podíl spotřeby krytý ekologickou energií z obnovitelných 

zdrojů. Jedná se o varianty EKO Bronze – až 30%, EKO Silver – 30 – 60% a EKO 

Gold 60 – 100%.  

 

„Zvláštností“ je balíček Energie EKO+, kde ke standardnímu produktu energie je 

účtován speciální příplatek ve výši 0,10 Kč/kWh (bez DPH). Tento příplatek pak 

slouží k podpoře budování či rekonstrukci obnovitelných zdrojů.  
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Nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů představuje vyšší náklady řádově 

o 25 – 30% v porovnání s „běžnou“ elektrickou energií. Tyto náklady by se 

zákonitě musely promítnout do ceny ubytovacích a dalších služeb hotelu.  

 

Využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů má být nově upraveno také 

v novém interním dokumentu hotelové skupiny Mandarin Oriental Hotel Group, 

nezbývá tedy než věřit, že i tento dokument napomůže k rychlejšímu rozhodnutí 

o využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  

 

Navržené řešení předpokládá aktivní zájem o možnostech a aktuálních nabídkách 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zjištění a porovnání nabídek 

a  prezentace relevantních informací by mělo být zajištěno ředitelem technického 

úseku. Konečné rozhodnutí pak závisí na kompetentních osobách společnosti, 

provozující hotel Mandarin Oriental, Prague.  

 

Z informací, které byly předběžně zjišťovány, je nabídka společnosti PRE – 

Pražská Energetika, a. s., vzhledem k dosavadní dlouhodobé spolupráci 

nejzajímavější.  

 

Konečné rozhodnutí by mohlo být učiněno současně se schválením rozpočtu 

hotelu pro rok 2012.  

 

Vypínání topení nebo klimatizace  

Ideálním řešením pro splnění tohoto kritéria by byla instalace modernějších 

a  sofistikovanějších zařízení, která umí detekovat otevření oken či dveří. Tato 

zařízení by musela být instalována minimálně do všech hotelových pokojů.  

 

Technicky by tato změna představovala instalaci čidel, pro detekci otevřených 

oken či dveří a nová termostatická zařízení, která by s instalovanými čidly 

komunikovala (bezdrátový přenos).  
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Jednalo by se o velmi náročnou technickou změnu, kterou by nebylo možné 

provádět za běžného provozu. Realizace tohoto návrhu by byla také finančně 

náročná a jednalo by se o investici dlouhodobého charakteru.  

 

Z těchto skutečností vyplývá, že toto technické řešení je vhodnější pro nově 

budovaný hotel, kde by se již v návrhu technického řešení počítalo s instalací 

takovéhoto zařízení. Obdobná situace by nastala v případě rozhodnutí o zásadní 

rekonstrukci hotelu.  

 

Opatřením, které by představovalo méně náročné technické řešení, je umístění 

informativních štítků s níže uvedeným textem. Tyto informativní štítky by měly být 

umístěny tak, aby hosty motivovaly při odchodu z pokoje k vypnutí či úspornějšímu 

nastavení klimatizační jednotky. Stejné informativní štítky by měly být instalovány 

do konferenčních místností. Toto řešení je rozhodnutím Společenství 

akceptovatelné.  

 

Informativní štítky by mohly být opatřeny tímto textem:  

Před Vaším odchodem z pokoje se prosím ujistěte, že je klimatizace či topení 

vypnuto, nebo nastaveno na optimální teplotu prostřednictvím programu „AUTO“. 

Tímto opatřením pomáháte šetřit životní prostředí.  

 

Zhasínání světel  

Pro splnění podmínek tohoto kritéria by ve všech hotelových pokojích 

a konferenčních místnostech měly být umístněné informativní štítky 

s upozorněním na zhasínání světel při odchodu z pokoje.  

 

Informativní štítky by mohly být opatřeny tímto textem:  

Ujistěte se, prosím, že se po Vašem odchodu z pokoje nebude svítit zbytečně. 

Společně tak pomáháme šetřit životní prostředí.  

 

Umístění informativních štítků  

Zajištění umístění výše navržených štítků představuje tyto kroky:  
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- schválení návrhu znění informativních štítků  

- jejich vlastní výroba  

- umístění štítků  

 

Výše uvedené kroky představují spolupráci především oddělení PR (Public 

Relation), Housekeeping (hotelová hospodyně) a Engineering (technické 

oddělení).  

 

Umístění informačních štítků by bylo vhodné co nejdříve – ještě před začátkem 

hlavní turistické sezóny (cca květen) nebo dle možností.  

 

Výměny ručníků a ložního prádla  

Informativní kartičky umístěné na nočním stolku na obou stranách postele zajistí 

informování hostů o možnosti výměny ložního prádla a ručníků na požádání.  

 

Dle zkušeností z ostatních hotelů, které splňují toto kritérium, jen cca 10% hostů 

nechce měnit ložní prádlo a ručníky během pobytu. Pokud host nebude chtít měnit 

ložní prádlo a nebude specifikovat frekvenci výměny ložního prádla a ručníků, 

bude toto měněno nejpozději každou třetí noc. V případě, že neuvede svůj 

požadavek, bude ložní prádlo i osušky a ručníky měněny i nadále denně.  

 

Kartičky s informacemi o výměně ložního prádla na požádání mají být uvedeny 

v  účinnost během 2. čtvrtletí roku 2011. Zajištění je plně v kompetenci ředitelky 

oddělení Housekeeping (hotelová hospodyně).  

 

Kartičky by mohly být opatřeny tímto textem:  

Sdělte nám prosím, prostřednictvím recepce, jak často, během Vašeho pobytu si 

přejete, aby bylo měněno ložní prádlo, osušky a ručníky. Nebudete-li nám svůj 

požadavek specifikovat, bude ložní prádlo, osušky a ručníky měněno dle 

standardů hotelu Mandarin Oriental, Prague denně. Pro více informací neváhejte, 

prosím, kontaktovat recepci nebo housekeeping.  
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Třídění odpadu hosty  

V současné době vedení hotelu vnímá možnost třídění odpadu hotelovými hosty 

jako „nehodící se“ ke kategorii 5-hvězdičkového hotelu.  

 

Odpověď na dotaz zda „nabídnout“ hostům možnost třídění odpadu hosty se 

vedení hotelu rozhodlo získat od samotných hostů, prostřednictvím odpovědí na 

přímý dotaz v e-mailovém dotazníku.  

Elektronický dotazník je zasílán cca 2 týdny po odjezdu hostů na poskytnutou e-

mailovou adresu.  

 

Pro zjištění zpětné vazby našich hostů je nutno zaktualizovat jednotlivé otázky 

elektronického dotazníku. Znění jednotlivých dotazů bude zajištěno PR oddělením 

spolu s IT oddělením, které má na starosti rozesílání dotazníků.  

 

Po získání relevantního vzorku odpovědí a na základě reakcí hostů se vedení 

hotelu rozhodne pro další kroky a tedy je možné že přistoupí na možnost 

„nabídky“ třídění odpadu hosty.  

 

Do doby konečného rozhodnutí, je i nadále platný stávající způsob třídění odpadu 

z hostovských pokojů – hotelovým personálem.  

 

Výrobky na jedno použití  

Pro splnění tohoto kritéria je možné zvážit následující návrhy:  

1. Nabídnout hostům možnost výběru. Toaletní potřeby – tekuté mýdlo, 

šampon, tělové mléko by bylo na všech hotelových pokojích k dispozici 

v balení „na jedno použití“ stejně jako v zásobnících pro opakované použití. 

Všechny koupelny by musely být vybaveny nádobami – zásobníky, které je 

možno opakovaně doplňovat. Tyto zásobníky je nutno zajistit tak, aby se do 

nich, kromě obsluhujícího hotelového personálu, nikdo nedostal a byla tak 

zajištěna hygienická nezávadnost obsahu.  
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2. Při zachování stávajícího systému – tedy používání výhradně balení velikosti 

na jedno použití je možné zbytky mýdel – tuhých i tekutých, stejně jako 

šamponů sbírat a poskytnout k dalšímu zpracování.  

 

Hotel Mandarin Oriental, Prague popřípadě i další hotely skupiny Mandarin 

Oriental Hotel Group by se mohly zapojit do projektu „Clean the World – 

Hospitality Recycling Program“. Program je založen na principu sběru nevyužitých 

zbytků či kousků mýdel a šamponů. Mýdla a šampony se po čištění a dalším 

zpracování či přepracování rozdělují potřebným, především v zemích třetího 

světa.  

 

Spoluúčast hotelu Mandarin Oriental, Prague na tomto projektu popřípadě celé 

hotelové skupiny by byla zpoplatněna.  

 

Dle návrhu opatření je možno se rozhodnout mezi 2 variantami.  

Návrh – „možnost výběru“ představuje tyto kroky – zajištění zásobníků mýdla 

a  tělového mléka, balení produktů které je možné do těchto zásobníků rozdělovat 

– zajišťuje ředitelka oddělení Housekeeping. Technické oddělení zajistí upevnění 

zásobníků.  

 

V případě zachování stávajícího systému by vedení hotelu podepsalo smlouvu 

o spolupráci, prostřednictvím ředitelky oddělení Housekeeping, s organizací Clean 

The World. Všichni zaměstnanci oddělení Housekeeping by byli řádně informováni 

a proškoleni na základě poskytnutých materiálů. Všechny uvedené úkony jsou 

plně v kompetenci ředitelky oddělení Housekeeping.  

 

Veřejná doprava  

Hosté by měli být v informačním letáku informováni o doporučení využívání 

veřejné dopravy během jejich pobytu. Podrobné informace o jednotlivých 

možnostech spojení by byly poskytovány prostřednictvím concierge servisu na 

vyžádání.  
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Jako ekologicky šetrný způsob dopravy by hotel mohl či měl nabídnout hostům 

možnost zapůjčení jízdního kola.  

 

Školení zaměstnanců o environmentální politice hotelu  

Všichni stávající i nově příchozí zaměstnanci hotelu Mandarin Oriental, Prague by 

měli být informováni o všech opatřeních a aktivitách, které vedou k šetrnějšímu 

chování a ochraně životního prostředí.  

Informace zahrnuté ve školícím manuálu by mohly vycházet z výše uvedené 

Environmentální politiky a akčního programu hotelu. Školení by mělo probíhat při 

nástupu do zaměstnání a následně 1x ročně, popřípadě dle aktuální situace.  

 

Školení by mělo zahrnovat informace:  

- o environmentální politice a programu hotelu  

- uvedené na informačním letáku pro hosty (seznámení se s těmito 

informacemi)  

- o nastavení teploty – princip ovládání a regulace teploty prostřednictvím 

centrální klimatizační jednotky, jak obsluhovat termostaty v hostovských 

pokojích, včetně informace o nastavení optimální teploty v závislosti na 

ročním období, nebo obsazenosti pokoje  

- o zhasínání světel, používání hlavního vypínače a návaznost vypínačů 

pro jednotlivá osvětlovací tělesa  

- o používání energeticky úsporných žárovek  

- o úsporném nastavení vodovodních baterií – perlátory; princip splachování 

pisoárů a toalet  

- o výměně ložního prádla a ručníků na vyžádání  

- o používaných pracích, mycích a čisticích prostředcích – splňující kritéria 

pro udělení ekoznačky ve své kategorii  

- o správném používání kanalizace  

- o šetrném a efektivním používání dezinfekčních prostředků  

- o správném třídění odpadu na všech úsecích hotelu, včetně nakládání 

s organickými odpady a jejich kompostování  
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- o četnosti a postupu provádění monitoringu a procesu dezinfekce, 

dezinsekce a deratizace  

- o používání výrobků na jedno použití  

- o formě podávání snídaní, o využívání lokálních potravinářských výrobků a 

používání ekologických (bio) potravin  

- o minimální nabídce nápojů v jednorázových obalech (informace kde a proč 

se takovéto nápoje nabízí) a maximálním využívání vratných a znovu 

naplnitelných lahví  

- o zákazu kouření, popř. kde je kouření povoleno (jak pro zaměstnance, tak 

i pro hosty)  

- o dostupnosti hotelu veřejnou dopravou a možnosti využití jízdních kol 

hosty (služba na vyžádání)  

 

Příručka by měla být připravena pověřeným zaměstnancem personálního oddělení 

spolu s kolegou určeným k zajišťování plnění environmentální politiky a programu 

hotelu. Během sestavování příručky by se k jejímu obsahu měli vyjádřit i vedoucí 

jednotlivých oddělení. Aktualizace příručky by měla probíhat dle potřeby.  

 

Informační leták  

Informace týkající se environmentální politiky hotelu Mandarin Oriental, Prague by 

měly být hostům představeny prostřednictvím Informačního letáku. Jednoduchou 

a  srozumitelnou formou by hosté byli informováni o aktivně používaných 

opatřeních týkající se ochrany životního prostředí v souvislosti s kritérii uvedenými 

v Rozhodnutí Komise č. 2009/578/ES.  

 

Tento informační leták by byl umístěn na všech pokojích, na recepci hotelu a byl 

by součástí prezentačních materiálů hotelu (tzv. sales kit – prezentační materiály 

hotelu obsahující základní informace o hotelu). Tyto prezentační materiály jsou 

předávány při osobních schůzkách s klienty, na veletrzích, apod.  
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Nový informační materiál by byl představen také kolegům z regionálních kanceláří 

(tzv. RSO – Regional Sales Office). Tito kolegové zastupují všechny hotely 

skupiny Mandarin Oriental Hotel Group po celém světě.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá většina hostů hotelu Mandarin Oriental, 

Prague jsou zahraniční hosté, jsou prezentační materiály (včetně webových 

stránek) a další materiály většinou pouze v anglickém jazyce.  

 

Informační leták, který je součástí této diplomové práce – viz příloha č. 2 – je 

napsán v českém jazyce pouze pro účely této práce. Jedná se pouze o návrh. 

Vedení hotelu Mandarin Oriental, Prague se může rozhodnout pro jinou stylizaci 

informací či formát.  

 

Návrh informačního letáku bude zajištěn PR oddělením a schválen generálním 

ředitelem hotelu. Příprava letáku a jeho tisk bude zajištěn dle standardů CID 

(Corporate identity) pro tištěné materiály určené k prezentaci hotelu skupiny 

Mandarin Oriental Hotel Group.  

 

Informační leták by měl být opatřen logem ekoznačky „The Flower“ (v případě 

podání žádosti a získání ekoznačky) a měl by zahrnovat doporučení o využívání 

veřejné dopravy a informace o možnosti využití dopravního prostředku šetrného 

k životnímu prostředí – jízdního kola.  

 

Informační leták by měl být hostům k dispozici co nejdříve či tak rychle, jak budou 

splněny úkoly na základě tohoto akčního environmentálního programu, včetně 

získání ekoznačky.  

 

Sběr dalších údajů  

Údaje o spotřebě chemikálií – mycích, pracích a čisticích prostředků, 

dle požadavku tohoto kritéria je možné získat následujícími způsoby:  

- informace mohou být poskytnuty výhradním dodavatelem těchto prostředků 

– společností Diversey Česká Republika, s. r. o.  
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- zavedení skladových karet – skladová karta slouží k přesnému 

zaznamenávání naskladnění a vyskladnění konkrétního (jednoho) 

prostředku. Každá skladová karta obsahuje tyto informace: název 

přípravku, měrnou jednotku, množství přípravku na skladu v době 

zavedení, příjem (nová dodávka), výdej, aktuální zásobu, datum – příjmu 

a  výdeje. Tímto způsobem je možné snadno a rychle monitorovat spotřebu 

používaných prostředků, a na základě těchto informací lze také vysledovat 

spotřebu v závislosti na čase, způsobu či účelu použití. Skladové karty by 

měly být vedeny zaměstnanci zásobování.  

 

Hostovské ložní prádlo, župany, osušky, ručníky, ubrusy a ubrousky, 

zaměstnanecké uniformy jsou prány smluvní prádelnou.  

 

V případě, že se vedení hotelu na základě navržených řešení rozhodne 

pro monitorování spotřeby chemikálií prostřednictvím skladových karet – bude 

uvedení do praxe zajištěno zaměstnanci zásobování.  

 

V opačném případě je nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě s dodavatelem 

mycích, čisticích a pracích prostředků o pravidelném poskytování informací 

o  odebraném množství.  

 

Jízdní kola – Uzavření smlouvy s půjčovnou jízdních kol  

Možnost nabídnout hotelovým hostům způsob dopravy šetrný k životnímu 

prostředí prostřednictvím nabídky jízdních kol je jedním z volitelných kritérií. 

V současné době tato nabídka v hotelu Mandarin Oriental, Prague není zajištěna, 

nicméně jako možnost rozšíření nabídky služeb hotelovým hostům a při příležitosti 

ucházení se o získání ekoznačky je ideální čas pro její zajištění.  

 

Hostům musí být k dispozici celkem 6 kol (dle podmínek kritéria – 3 kola na 

každých 50 pokojů). Nabídka půjčení jízdního kola bude zajištěna prostřednictvím 

concierge servisu.  
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Výběr a uzavření smlouvy s vhodným dodavatelem, pro zajištění jízdních kol, 

bude proveden pracovníkem – Chief Concierge. Smlouva bude podepsána 

generálním ředitelem hotelu.  

 

Informace o možnosti půjčení jízdního kola by měla být uvedena na internetových 

stránkách hotelu a informačním letáku.  

 

Splněním podmínek tohoto kritéria hotel Mandarin Oriental, Prague získá 1,5 bodu 

v podkapitole Volitelná kritéria.  

 

Energetická účinnost budov  

V závěru této kapitoly bych se chtěla vrátit k tomuto povinnému kritériu a to 

i  přesto, nebo právě proto, že certifikát o energetickém auditu není pro hotel 

Mandarin Oriental, Prague legislativně požadován.  

 

Odborně vedený audit energetické náročnosti budov, prováděný energetickým 

auditorem, zahrnující kontrolu účinnost kotlů, kontrolu účinnosti výroby a rozvodu 

tepla, kontrolu klimatizačních systémů a kontrolu budov umožní posoudit 

současnou úroveň stavby z hlediska energetické efektivnosti a identifikovat 

potenciál možných úspor včetně možnosti využití alternativních zdrojů a řešení.  

 

Provedení tohoto auditu a následné změny vyplývající z naměřených hodnot 

a  navržených opatření, by mohly přispět nejen k velkým úsporám finančním, ale 

především úsporám spotřeby energií, což v konečném důsledku přispěje 

k  „úsporám“ v dopadech každodenní činnosti provozu hotelu na životní prostředí.  

 

Na základě výsledků auditu a navržených opatření vedení hotelu může provést 

revizi a aktualizaci Environmentální politiky a Akčního environmentálního 

programu.  
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Shrnutí  

V úvodu této kapitoly navržené znění environmentální politiky tvoří rámec pro 

stanovení obecných a specifických cílů a zároveň tvoří závazek organizace 

v oblasti ochrany životního prostředí.  

 

Výše uvedené návrhy opatření, by měly vést ke splnění všech povinných kritérií, 

a  vyplývají z požadavků na jejich posuzování a ověřování.  

 

Návrhy jsou technicky méně náročné a dají se zvládnout v krátkém časovém 

horizontu, tak aby se hosté mohli co nejdříve aktivně zapojit do ochrany životního.  

 

Uvedená kritéria lze řešit i prostřednictvím technického vybavení hotelu. Tato 

technická řešení by měla být brána na zřetel již při technickém návrhu 

rekonstrukce nebo nově budovaného hotelu. Takto řešená opatření by znamenala 

velké finanční úspory při provozu hotelu od otevření.  

 

I volitelná kritéria uvedená v citovaném rozhodnutí by mohla či měla být brána 

v potaz při celkové rekonstrukci či nově budovaném hotelu. Jejich prostřednictvím 

lze najít další možnosti technických řešení a tím i dosažení větších finančních 

úspor.  
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ZÁVĚR  

 

 

Kritéria uvedená v Rozhodnutí Komise Evropské Unie č. 2009/578/ES v příloze 

oddílu A jsou pro všechna ubytovací zařízení ucházející se o udělení ekoznačky 

povinná a jejich splnění je striktně vyžadováno. Z předložené práce vyplývá, že ne 

všechna povinná kritéria v hotelu Mandarin Oriental, Prague jsou splněna.  

 

Pro tato nesplněná kritéria jsou ve třetí kapitole uvedeny návrhy opatření, která 

mají nedostatečné splnění odstranit a umožnit tak hotelu požádat o udělení 

ekoznačky „The Flower“.  

 

Návrhy opatření vyplývají z požadavků na posuzování a ověřování jednotlivých 

kritérií. Ve většině případů se jedná o opatření, která nepředstavují zásadní 

technické řešení. Při zachování současného technického vybavení hotelu se jedná 

především o informování hostů, aby i během jejich pobytu mimo domov věnovali 

pozornost šetrnému chování k  životnímu prostředí a prostřednictvím těchto 

sdělení se tak aktivně zapojili do ochrany životního prostředí.  

 

Vybraná volitelná kritéria uvedená v této práci vychází z přílohy B stejného 

rozhodnutí, která hotel Mandarin Oriental, Prague splňuje. Volitelná kritéria 

některá z povinných kritérií zpřísňují, nebo jsou to taková kritéria, která je možno 

vnímat jako návod na rozšíření nabídky doplňkových služeb hotelu.  

 

Myslím si, že předložená diplomová práce může být prvním krokem na nekončící 

cestě k ochraně a zlepšování životního prostředí. Po zavedení navržených 

opatření by prvním „krátkým zastavením“ mohlo být podání žádosti o udělení 

ekoznačky a její získání. Cílem by však nemělo být „jen“ získání ekoznačky, ale 

především hledání dalších možností ke zlepšování a zefektivňování každodenních 

činností v provozu hotelu s cílem chránit životní prostředí.  
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Ať už se hotel rozhodne striktně splnit všechna kritéria s jediným cílem získat 

ekoznačku, nebo se rozhodne pro splnění pouze některých kritérií za účelem 

šetření finančních nákladů na provoz, nebo z přesvědčení a pro „dobrý pocit“ 

z šetrného chování k životnímu prostředí nejdůležitější je především myšlení 

vedení hotelu a potřeby začít především sám u sebe a nečekat až …  
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PŘÍLOHY 

 

 

Příloha č. 1: Rozhodnutí Komise č. 2009/578/ES. Rozhodnutí Komise ze dne 9. 

července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky 

Společenství ubytovacím službám pro turisty.  

 

Příloha č. 2: Návrh informačního letáku 

 


