
Příloha č. 1 

 

Příloha č. 1 - Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – klimatické 

podmínky  

hrozby faktory zvyšující vliv hrozby 
ano/

ne 
faktory snižující vliv hrozby 

ano

/ne 
možný dopad 

objekt se 

nachází v 

klimatickém 

pásmu s 

výskytem - 

anomálií 

počasí, výskyt 

poryvů větrů, 

orkánů, 

vichřicí 

 rovinný terén bez ochrany okolních 

porostů 
A 

vlastní technika k odstranění 

uvolněných, zřícených prvků  
N 

přerušení dodávek energií, 

telekomunikačního spojení 

 horský terén bez ochrany okolních 

porostů 
N lékař na zavolání neb v objektu A ekonomický  

 rovinný terén bez ochrany okolních 
budov 

A větrná ochrana  N 
přerušení dodávek 

zásobování 

 horský terén bez ochrany okolních 

budov 
N 

zabezpečení stavebních části, jež se 

mohou snadno uvolnit   
 či mohou ohrozit svým pádem  

A 

ohrožení zdraví, života -  

vlivem uvolněné stavební 
části 

 reklamní prvky v blízkosti, možnost 

jejich uvolnění  
N snadná dostupnost složek IZS A 

vznik živelních pohrom 
(sesuvy půdy, povodně, 

požáry apod.) 

porosty v blízkosti, možnost zřícení 
na objekt 

A 
záložní zdroje  el.energie v případě 

výpadku  
A 

nedostupnost k zasaženému 
objektu, osobám 

blízkost elektrického vedení, 

možnost zřícení na objekt 
A 

informace o počasí poskytované 

personálem  
A havárie 

bez ochranných závětrných stěn A vhodná volba konstrukce střechy A poškození fauny 

špatná dostupnost k objektu N 
jednotky dobrovolných hasičů v 

lokalitě  
A poškození flóry 

objekt bez ochranných okenic A ochranné okenice N zvýšená kriminalita 

nevhodně zvolená konstrukce 
střechy, ohrožení uvolněním  

N rezerva v zásobování A 
narušení hygienického 

režimu 

 blízkost veřejného osvětlení - 
možnost zřícení na objekt 

A 
blízkost bažin, mokřin, přírodní 
ochrana před vichřicemi apod. 

N nedostatek pitné vody 

 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby 

celkem ANO = 7x (z 12 otázek)  =  (58%)       

dle tab. č. 6 -  krátkodobé přerušení části provozu hotelu – drobné opravy  

dle tab. č. 7 - přijatelná – drobné vylepšení stávajícího systému 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby  

celkem NE = 4x (z 12 otázek)  =  (33%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu 

dle tab. č. 7 – dostatečná  
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objekt se 

nachází v 

oblasti se 

zvýšenou 

koncentrací 

škodlivin v 

ovzduší 

blízkost továren, vypouštějící 

škodliviny  
N lékař na zavolání, neb v objektu A respirační problémy 

v údolích N blízkost lesů A 
ekonomický (snížení 

návštěvnosti) 

blízkost měst, jež produkují zvýšené 
koncentrace škodlivin, prach 

N 
proškolený personál - podání 

informace o zvýšené koncentraci a 

možnosti respiračních problémů  
A 

inverze, zamoření (snížení 
návštěvnosti) 

blízkost dolů N ekologické vytápění A 
na kvalitu flory a fauny, 

dopad na návštěvnost 

 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby 

celkem ANO = 0x (ze 4 otázek) =  (0%)       

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 - dostatečná  

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby  

celkem NE = 0x (ze 4 otázek)  =  (0%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu 

dle tab. č. 7 – dostatečná 

 

Dopad na ubytovací 

zařízení 

Bodová hodnota vycházející z % 

odpovědí kladného a záporného 

charakteru 

Popis frekvence dopadu na chod ubytovací zařízení 

katastrofický 91-100 
komplexní zhroucení funkčnosti hotelu spojený 

se synergickým efektem 

kritický 81-90 dílčí nebo dočasné omezení provozu hotelu  

nad okrajový 61-80 krátkodobé přerušení provozu hotelu – větší opravy 

okrajový 41-60  krátkodobé přerušení části provozu hotelu – drobné opravy  

zanedbatelný 0-40 bez důsledků na provoz hotelu 

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

 

Bodová hodnota 

vycházející z % odpovědí 

kladného a záporného 

charakteru 

Úroveň (míra) bezpečnosti ubytovacího zařízení 

91-100 nepřijatelná – nezbytná opatření 

81-90 
nežádoucí – nutnost zvýšit prevenci, připravenost, vylepšit stávající systém, zajistit a sjednat 

nápravu ve slabých místech systému  

61-80  přijatelná – nutnost nápravy ve slabých místech  

41-60 přijatelná – drobné vylepšení stávajícího systému 

0-40 dostatečná 

Tabulka 7.: Hodnocení úrovně (míry) bezpečnosti ubytovacího zařízení 

 



Příloha č. 2 

Příloha č. 2 - Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – živelní pohroma  

hrozby faktory zvyšující vliv hrozby 
ano

/ne 
faktory snižující  vliv hrozby 

ano

/ne 
možný dopad 

objekt se 

nachází v 

lokalitě s 

výskytem  - 

povodní, 

záplav  

blízkost potoka A náhradní ubytování A statické narušení objektu 

 blízkost přehrad, jezer N lékař na zavolání  neb v objektu A sesuvy půdy 

blízkost řeky N protipovodňová ochrana  N ekonomický  

 lokalita se záznamem o proběhlé 50-

leté, 100-leté, 150-leté, 500-leté  
vody 

N povodňové plány N přerušení dodávek zásobování 

 v údolí N snadná dostupnost složek IZS A ohrožení zdraví, života  

geologické podloží nevhodného 
složení - nepropustnost (důsledek 

zadržování protékání vody) 

A 
zdroje varování a informovanosti 
(sirény, místní rozhlas, mobilní 

megafony apod.) 

A 
přerušení dodávek energií, 

telekomunikačního spojení 

svahovost N evakuační plány A nedostupnost k objektu 

podhůří (rychlé tání sněhu, ledu) N vlastní technika - vysoušeče A havárie, MÚ, kriz. situace 

nevhodný stav kanalizace N 
v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
A poškození fauny, flóry  

kácení porostů v záplavovém území  N 
vlastní technika k odčerpávání 

vody 
A vznik epidemií, nákaz 

záplavové oblasti N rezerva v zásobování A zvýšená kriminalita 

lokalita s výskytem velkých 

dešťových srážek, přívalových dešťů  
A 

záložní zdroje  el.energie v případě 

výpadku  
A narušení hygienického režimu 

blízkost nadjezer  N rezervní zásoba pitné vody A 
nedostatek a kontaminace 

pitné vody 

 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby 

celkem ANO = 3x (z 13 otázek)  =  (23%)       

dle tab. č. 6 -  zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 – dostatečná 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby  

celkem NE = 2x (z 13 otázek)  =  (15%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 – dostatečná  
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objekt se 

nachází v 

lokalitě, 

klimatickém 

pásmu (další 

vliv charakter 

území) s 

výskytem, či 

možností 

vzniku sesuvu 

půdy 

horský terén  N snadná dostupnost složek IZS A ohrožení zdraví, života 

svahovost  N náhradní ubytování A ekonomický  

povodně, záplavy  N v lokalitě sbor dobrovolných hasičů  A statické narušení objektu 

poddolovaná lokalita N lékař na zavolání, neb v objektu A nedostatek pitné vody 

blízkost dolů, stále přetrvávající 

těžba 
N 

zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, apod.) 
A poškození flóry a fauny 

výstavba v okolí N 
zabezpečení stavebních části, jež se 

tlakem při sesuvu mohou zbortit 
A  

přerušení dodávek 

zásobování 

havárie - průsaky vody N 
záložní zdroje  el. energie v případě 

výpadku  
A kontaminace vody 

blízkost lomů N ochrana proti ujíždění svahů A  havárie, MÚ, kriz. situace 

blízkost dopravní tepny 

(přetěžování komunikací) 
N 

vlastní technika k odstranění půdy - 

uvolnění přístupových cest 
N 

přerušení dodávek energií, 

telekomunikačního spojení 

 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby 

celkem ANO = 0x (z 9 otázek)  =  (0%)       

dle tab. č. 6 -  zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 - dostatečná 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby  

celkem NE = 1x (z 9 otázek)  =  (11%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 – dostatečná 

 

Tabulky č. 6, 7 jsou totožné s výslednými tabulkami č. 6, 7, uvedenými  příloze č. 1. 

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

Tabulka 7.: Hodnocení míry bezpečnosti ubytovacího zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Příloha č. 3 - Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – havárie  

hrozby faktory zvyšující vliv hrozby ano/ne faktory snižující  vliv hrozby ano/ne možný dopad 

havárie - 

vnější požár 

blízkost lesu N náhradní ubytování A ekonomický  

blízkost komunikačních uzlů - 

kamionová doprava 
A 

v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
A statické narušení objektu 

klimatické pásmo (vedra, sucha)-

možnost samovznícení  
N 

pravidelnost kontrol požárně 

bezpečnostních zařízení 
A 

možnost vzniku epidemií, 

nákaz  

blízkost okolních porostů N volné příjezdové komunikace A nedostatek pitné vody 

vypalování porostů N snadná dostupnost složek IZS A respirační problémy 

propojená výstavba N lékař na zavolání neb v objektu A zamoření 

blízkost polí N vnitřní protipožární signalizace A poškození fauny 

blízkost seníků N viditelná označení uzávěrů energií A ohrožení zdraví, života 

blízkost skladů s nebezpečnými 

látkami 
N 

požárně bezpečnostní zařízení v 

objektu 
A havárie, MÚ, kriz. situace 

blízkost čerpacích stanic N požární čidla  A zvýšená kriminalita 

blízkost ropovodů N 
vlastní zdroje k hašení (vlastní 

studna, rybník) 
A přerušení dodávek energií 

blízkost plynovodů N znalost vnějších havarijních plánů N 
přerušení 

telekomunikačního spojení 

blízkost vedení el.napětí A požární hlásiče A poškození flóry 

blízkost průmyslu A 
zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, mobilní megafony 

apod.) 

A 
přerušení dodávek 

zásobování 

záznam o nedbalosti lidského 

faktoru 
N zpracovaný plán evakuace A 

možnost vzniku epidemií, 

nákaz  

dopravní, 

letecké, 

železniční 

nehody 

blízkost komunikačních uzlů - 
kamionová doprava 

A snadná dostupnost složek IZS A ekonomický  

propojenost příjezdových 
komunikací s veřejnou komunikací 

A 
ploty, zábrany (oddělenost od 

veřejných komunikací) 
N statické narušení objektu 

blízkost železničních přejezdů N 
v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
A poškození flóry, fauny 

blízkost leteckých ranvejí, 

přistávacích ploch 
N 

zdroje informovanosti (sirény, 
místní rozhlas, mobilní megafony 

apod.) 
A ohrožení zdraví, života 

 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby (vnější požár) 

celkem ANO = 5x (z 15 otázek)  =  (33%)       

dle tab. č. 6 -  zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 - dostatečná 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby (vnější požár)  

celkem NE = 2x (z 15 otázek)  =  (13%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 – dostatečná  



Příloha č. 3 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby (dopravní, letecké, železniční nehody) 

celkem ANO = 2x (ze 4 otázek)  =  (50%)       

dle tab. č. 6 -  krátkodobé přerušení části provozu hotelu – drobné opravy 

dle tab. č. 7 - přijatelná – drobné vylepšení stávajícího systému 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby(dopravní, letecké, železniční nehody) 

celkem NE = 1x (ze 4 otázek)  =  (25%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 – dostatečná  

 

hrozby faktory zvyšující vliv hrozby ano/ne faktory snižující  vliv hrozby ano/ne možný dopad 

havárie - 

vnitřní požár 

lednice na pokojích A elektronická požární signalizace A ekonomický  

varné konvice na pokojích A požární čidla  A statické narušení objektu 

vysoušeče vlasů na pokojích A požární hlásiče A na místní význam objektu 

nepravidelnost kontrol hasicích 
přístrojů 

N 
pravidelnost kontrol hasicích 

přístrojů 
A nedostatek pitné vody 

příjezdové komunikace a nástupní 

požární plochy v neudržovaném, či 
nepřístupném stavu 

N 

příjezdové komunikace a nástupní 

požární plochy v udržovaném a 
přístupném stavu 

A respirační problémy 

překážky v únikových cestách N lékař na zavolání  neb v objektu A zamoření 

překážky v nouzových vchodech N 
volný přístup k nouzovým 

vchodům 
A 

narušení hygienického 

režimu 

nepřístupnost k rozvodným 

skříním el. energie 
N 

přístupnost k rozvodným skříním 

el. energie 
A ohrožení zdraví 

nepřístupnost k uzávěrům vody N přístupnost k uzávěrům vody A havárie, MÚ, kriz. situace 

nepřístupnost k uzávěrům plynu N přístupnost k uzávěrům plynu A zvýšená kriminalita 

nepravidelná školení z požární 
ochrany zaměstnanců 

N 
pravidelná školení z požární 

ochrany zaměstnanců 
A přerušení dodávek energií 

nedostupnost hasicích přístrojů N dostupnost hasicích přístrojů A ohrožení života 

není zřetelně označeno číslo 
tísňového volání 

N 
 zřetelně označeno číslo tísňového 

volání 
A 

přerušení 
telekomunikačního spojení 

výtahové šachty, komíny, topení 

na tuhá paliva 
A 

zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, mobilní megafony 
apod.) 

A 
přerušení dodávek 

zásobování 

klimatické potrubí A zpracovaný evakuační plán A   

kotelna v objektu A 
vlastní zdroje k hašení (vlastní 

studna, rybník) 
A poškození okolní fauny 

lidský faktor - nedbalost (uvést v 

př., že již bylo zaznamenáno 
pochybení) 

N 
v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
A poškození okolní flóry 
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Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby 

celkem ANO = 6x (ze 17 otázek)  =  (35%)       

dle tab. č. 6 -  zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 - dostatečná 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby  

celkem NE = 0x (ze 17 otázek)  =  (0%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu 

dle tab. č. 7 – dostatečná  

 

Tabulky č. 6, 7 jsou totožné s výslednými tabulkami č. 6, 7, uvedenými  příloze č. 1. 

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

Tabulka 7.: Hodnocení míry bezpečnosti ubytovacího zařízení 



Příloha č. 4 

 

Příloha č. 4 - Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – kriminalita, 

terorismus, ochrana ústavního činitele 

hrozby faktory zvyšující vliv hrozby ano/ne faktory snižující  vliv hrozby ano/ne možný dopad 

Kriminalita, 

vnitřní, vnější, 

kombinovaná 

pohyb osob bez doprovodu N ochranka N ekonomický 

nezajištěny přístupy hlavním 
uzávěrům vody, plynu a elektřiny 

N zabezpečovací přístupový systém A 
přerušení dodávek pitné 

vody 

možnost parkování nehostů N kamerový systém A havárie, MÚ, kriz. situace 

neuzamčenost a porušení dveří, 
zámků místností (pokoje, kanceláře, 

salonky, sklady apod.). 

N 
pravidelná kontrola uzamčenosti 

dveří, místností apod. 
A 

nález podezřelých předmětů 
na pokoji 

nezajištění ochrany hostů, čekající 
ve frontách  

N monitorování vnějšího parkoviště A ohrožení života, zdraví 

neprofesionalita personálu - 

sdělování osobních údajů o 
ubytovaných 

N 
zabezpečení celého objektu - plot, 

zdivo, elektronická brána 
N 

poškození hlavních 

uzávěrům vody, plynu 
a elektřiny. 

nekontrola pohybu neoznačených 

osob  
N 

proškolení portýři, dveřníci, 

úklidová služba 
A 

ohrožení kulturních 

památek  

vydávání duplicitních klíčů/karet 

k pokojům bez kontroly dokladu 

totožnosti 

N 
ochrana potravin (možnost otrávit, 

uspat apod.) 
A 

přerušení dodávek energií 
(plyn, teplo, elektriky) 

možnost bezdůvodného zaparkovaní 

vozidla bez dozoru v blízkosti 
vstupu do objektu 

N systém evidence klíčů, karet A kontaminace vody  

neprovádění kontrol mechanismů 

průběhu zásobování 
N recepce  A statické narušení objektu 

 

Hodnocení sloupec - faktory zvyšující vliv hrozby 

celkem ANO = 0x (z 10 otázek)  =  (0%)       

dle tab. č. 6 -  zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu  

dle tab. č. 7 - dostatečná 

 

Hodnocení sloupec - faktory snižující vliv hrozby   

celkem NE = 1x (z 10 otázek)  =  (10%) 

dle tab. č. 6 - zanedbatelný dopad / bez důsledků na provoz hotelu 

dle tab. č. 7 – dostatečná 

 

Tabulky č. 6, 7 jsou totožné s výslednými tabulkami č. 6, 7, uvedenými  příloze č. 1. 

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

Tabulka 7.: Hodnocení míry bezpečnosti ubytovacího zařízení 

 


