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s ohledem na vznik, průběh, dopad mimořádných událostí, hrozeb a krizových situací 

se vzájemnou vazbou na negativní faktory kriminality, terorismu, ekonomické krize, jež výrazně 

mohou ovlivnit bezpečnost ubytovacích zařízení, ubytovaných osob, zaměstnanců a ovlivnit 

okolí, faunu a flóru, místní a ekonomický význam objektu.  
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zvolení jiného druhu označení, jež by zohlednil výši míry bezpečnosti objektu. 

Součástí diplomové práce je praktické využití vypracovaného hodnocení 
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Anotation  

 The aim of the theisis is to determine the rating of security of accommodation facilities 

with respekt to the origin, course, theimpact of emergencies, threats and emergencies that are 

common negative factors linked to crime, terrorism, economic crisis, which may significantly 

affect the safety of accommodation facilities, housed persons, employees and affect the 

environment, lokal and economic importace of the building. 

Conclusion and the reset is a thesis proposal for safety assessment and its consistency 

with the current lability of uniform classification of accommodation facilities, eventually, 

select another type of sign that would reflex the level of safety of the building. 

The theisis is drawn from practical use to a listed building four-star hotel „Adamkova 

vila“ in Raškovice. 
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1. Úvod 

Bezpečnost je v dnešní době skloňována v mnoha různých ohledech, oblastech 

a situacích. Stala se důležitým kritériem, v  posuzování různorodých výrobních i nevýrobních 

oblastí, objektů, provozů, dopravy, manipulace s materiály, nebezpečnými látkami a jejich 

likvidace apod. Bezpečnost vzhledem k rychlému rozvoji technologií, stoupajícímu výskytu 

živelních pohrom s vazbou na změny klimatu, projevům atypického počasí, lokálním změnám 

počasí, je velmi důležitou, diskutovanou a manažersky náročnou problematikou dnešní doby. 

 Oblastí, kterou se zabývám v této práci, je hodnocení úrovně bezpečnosti ubytovacích 

zařízení. Dále pak bezpečností a vlivem okolí na ubytovací objekt, připraveností, prevencí, 

opatřeními při mimořádných událostech a v krizových situacích a to vše s ohledem 

na provázanost a dostupnost záchranářských jednotek a požadavky současné legislativy.  

Nezanedbatelným problémem současnosti, který je zohledněn v mé práci a má vliv 

na úroveň bezpečnosti ubytovacích zařízení, která je úzce spjatá s ochranou osob v těchto 

objektech, je stále přetrvávající ekonomická krize. Ekonomická krize způsobuje nedostatek 

finančních prostředků, nejen státního rezortu, ale i ostatních organizací, fyzických 

a právnických osob. Vliv nedostatku finančních prostředků se projevil i na snižování stavů 

v hasičských, zdravotních, policejních a dalších záchranářských profesích. Tento fakt sebou 

přináší zvyšující nebezpečí nedostatku profesionálů, specializované techniky, vývojových 

projektů, školeních v oblasti bezpečnosti, vynakládaných prostředků na možnou připravenost, 

prevenci, opatření, obnovu, ale také rozvoj technologií, charitativní a humanitární podporu, 

jež jsou nutné k řešení mimořádných událostí, které mohou značně ovlivnit podnikající 

subjekty, ochranu osob nevyjímaje bezpečnost ubytovacích zařízení.  

Zmínila jsem již hrozby živelních pohrom, klimatických podmínek, ekonomickou krizi, 

ale k dnešním fenoménům, které mají negativní vliv na bezpečnost nejen ubytovacích 

zařízení, patří i rozmach průmyslových odvětví a provázaných zařízení, která podporují vývoj 

mezinárodního obchodu. Tento rozvoj sebou přináší další hrozby a to havárie, těchto zařízení, 

mezinárodní migraci apod. Nově vzniklé fabriky, nabízí pracovní příležitosti, což je podnětem 

pro migraci lidí z míst s nízkou zaměstnaností, právě do míst, kde obchod vzkvétá.  

Na migraci navazuje slučování lidských kultur s různým náboženským smýšlením, přinášející 

problémy mezi jednotlivými náboženskými menšinami. Vznik náboženských sporů, zvyšuje 

kriminalitu a současný mezinárodní problém – terorismus. Hovoříme tedy o mnoha dalších 
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hrozbách, nebezpečích, ohroženích a následných rizicích, která je nutno zohlednit 

v posuzování a hodnocení bezpečnosti ubytovacích zařízeních v souvislosti s ochranou osob. 

Současnost a její hrozby s rizikovými fenomény vyžadují neustále zvyšovat a rozšiřovat 

úroveň bezpečnosti v ubytovacích zařízeních a ochranu osob.  

Cílem práce, je stanovení a vypracování hodnocení úrovně bezpečnosti ubytovacích 

zařízení, které by významnou měrou přispělo k ochraně osob v těchto objektech. 

Nesoustředím se pouze na možné základní bezpečnostní nadstandardy (alarmy, bezpečnostní 

služba, kamery apod.), ale zaměřuje se na objekt jako takový, jeho polohu a charakteristiku 

území, která může být prvotním impulsem pro vznik, či vliv hrozeb, které mohou svým 

negativním působením narušit ochranu osob a bezpečnost ubytovacího zařízení.  

Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na teoretickou část, vysvětlení pojmů, které 

zároveň konkretizují souvislostí s řešeným tématem. Navazují poznatky získané rešeršemi 

v oblasti současného hodnocení a klasifikaci ubytovacích zařízení, mezi něž patří námi známé 

označení symbolem hvězdičkami, či vlajkové zahraniční označení. Součástí je i kapitola 

o připravovaném projektu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, které v příštím roce 

chce provést rozsáhlou akci zaměřenou právě na hodnocení úrovně a nabízených služeb 

v ubytovacích zařízeních. Navrhnuté hodnocení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení, by 

se mohlo stát součástí tohoto připravovaného projektu, či by mohlo doplnit současnou 

jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení.  

V navazující kapitole zmiňuji i jiný druh hodnocení úrovně bezpečnosti, známé 

pod názvem „Bezpečný podnik“, dle [6], které se zaměřuje pouze na výrobní sféru. Toto 

hodnocení by mohlo rozšířit své dosavadní hodnocení i o sféru nevýrobní, do které spadá 

i řešená problematika bezpečnosti ubytovacích zařízení a ochrany osob. 

Na výše uvedené kapitoly navazuji popisem nejčastějších hrozeb a jejich vliv 

na bezpečnost ubytovacích zařízení ovlivňující ochranu ubytovaných osob včetně související 

legislativy. V závěru každé kapitoly je formou jednoduchého check listu, navrženo hodnocení 

úrovně bezpečnosti ubytovacího zařízení, na danou konkrétní hrozbu, které by významnou 

měrou přispělo ke zvýšení úrovně bezpečnosti ubytovacího zařízení a ochraně osob 

(ubytovaných, zaměstnaných, bydlících v okolí).   

Hlavní myšlenkou mé práce je tedy snaha prokázat, že hodnocení úrovně bezpečnosti 

ubytovacích zařízení by mělo být součástí jednotného systému hodnocení ubytovacích 

zařízení, či jiného označení míry a úrovně bezpečnosti a to vzhledem ke zvýšenému výskytu 

možných hrozeb - živelních pohrom, klimatických změn, ekonomické krizi, zvyšující 
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se kriminalitě, současného nátlaku teroristů, snižování stavů v záchranářských profesích, 

haváriích, selháním lidského faktoru apod.  

Závěrem je poukázání na skutečnost, že komfort ubytovacích zařízení je stále nadřazen 

jejich bezpečnosti, ochraně ubytovaných osob, zaměstnanců a bezpečnosti jejich okolí. 

Výsledkem této práce je pokusit se navrhované hodnocení úrovně bezpečnosti zohlednit, 

zviditelnit a to některým ze jmenovaných typů označení, které jsou v podvědomí veřejnosti. 

 V závěru a  přílohách této práce je aplikace vytvořeného hodnocení bezpečnosti 

na vybraném ubytovacím zařízení hotelu „Adámkova vila“ v Raškovicích. Výsledkem této 

aplikace je hodnocení úrovně bezpečnosti posuzovaného objektu ve vzájemné vazbě 

na kvalitu bezpečnostní úrovně ubytovacího zařízení, související s ochranou osob 

(ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí) a objektu samotného v závislosti na jeho 

poloze, charakteristice okolí a ostatních možných negativních vlivech. 
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2. Rešerše 

V procesu přípravy a zpracování této práce jsem zjistila, že problematika hodnocení 

úrovně bezpečnosti zavést míru úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení do současného 

jednotného systému klasifikace ubytovacích zařízení a tím stanovit úroveň bezpečnosti 

ubytovacích zařízení.  

Tato problematika nebyla odborně publikována, proto jsem poznatky čerpala 

z dostupných webových portálů a publikované odborné literatury, která byla blízká 

problematice řešeného tématu. 

 Rešerše teoretických pojmů  

– odborná literatura, dostupné internetové portály  

ADAMEC, V.; ŠENOVSKÝ, M.; Základy krizového managementu. vyd.: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava,  n.p., 2004.  

KRATOCHVÍLOVÁ D.; Plány krizové připravenosti jako součást krizového 

plánování pro Moravskoslezský kraj – „112“Odborný časopis požární ochrany 

integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník IV., č. 8/2005. vyd.: 

Hasičský záchranný sbor České republiky, n.p., 2005.  

Rešerše vlivy, průběh, dopad a zároveň prevence, opatření, ochrana vůči hrozbám 

(klimatické změny, živelní pohromy, havárie, ekonomická krize, kriminalita, terorismus, 

ochrana ústavního činitele)  

– dostupné internetové portály, časopisy, denní tisk, archív MMR, PČR, HZS, ÚSS  

Živelní pohromy, související odkazy Záchranný kruh, mimořádné události, základní 

informace, mimořádné události a jejich dopady. (Internetový portál). 

Změny klimatu, katastrofy a rok 2012. (Internetový portál). 

ÚSS/2002-S-01-31;  Česká bezpečnostní terminologie. vyd.:  Ústavem strategických 

studií vojenské akademie v Brně 

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, související odkazy 

Ministerstva životního prostředí. 

Rešerše – současná jednotná klasifikace hodnocení komfortu a nabízených služeb 

– dostupné internetové portály, časopisy, denní tisk, archív MMR, Asociace hotelů 

a restaurací ČR, UNIHOST 

Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení 2010-2012 (metodika + požadavky) hotelů, 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace hotelů 
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a restaurací České republiky o. s., UNIHOST, Sdruženi podnikatelů v pohostinství, 

stravovacích a ubytovacích službách ČR 

Rešerše – Bezpečný podnik  

– dostupné internetové portály, časopisy, denní tisk, archív MMR, BP,BOZP 

Bezpečnost práce, související odkazy Bezpečný podnik (Internetový portál). 

Rešerše – ochrana ústavních činitelů  

– dostupný internetový portál ÚOUČ, PČR 

Ochranná služba, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, související odkazy Policie ČR.  

Rešerše – kriminalita, terorismus  

– dostupný internetový portál PČR, odborné časopisy  

Kriminalita delikvence – charakteristika, zdroj - Sdružení pro probaci a mediaci 

v justici, Trestní zákon, Informační servis ministerstva vnitra, Zpracovalo ICM NIDM MŠMT 

Hotelnictví, Bezpečný hotel, vyd. Odborný časopis pro gastronomii a hotelnictví 

Rešerše – ekonomická krize  

– dostupný internetový portál Ekonom, odborné časopisy  

Krize – Finanční krize, ekonomická a hospodářská krize 2008/2009, související 

odkazy KURZYCZ, Zpravodajství 

Rešerše – připravovaný projektu MMR  

– dostupný internetový portál MMR, hospodářské noviny  

Nový žebříček seřadí hotely podle kvality, zohlední i personál, hospodářské noviny 

z 1.3.2012, související odkazy Váš partner a průvodce v oboru hotelnictví a gastronomie 

Rešerše – aplikace vytvořeného hodnocení bezpečnosti na 4* hotel „Adámkova vila“ 

– dostupný internetový portál obce Raškovice, Nošovice, projektová dokumentace 

zapůjčená majitelem objektu  

 Adámkova vila Golf hotel, obec Raškovice, související odkazy Raškovice 

Moravskoslezský kraj. (Internetový portál). 

Projektová dokumentace zapůjčená majitelem objektu firmy THERM izolace plus s.r.o. 
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3. Teoretická část – pojmy   

V souvislosti s řešenou problematikou, níže vysvětlím klíčová slova a jejich souvislost 

s úrovní bezpečnosti ubytovacích zařízení a ochranou osob (ubytovaných, zaměstnaných, 

žijících v blízkosti objektu).  

3.1. Bezpečnost 

Bezpečnost je v dnešní době velmi diskutované téma u nás i v zahraničí. Každý si jistě 

uvědomuje, jak důležité je zajištění bezpečnosti našich životů, zdraví, přírodních hodnot 

a majetku. Zaměření této práce je na oblast bezpečnosti ubytovacích objektů a ochrany osob 

(ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí objektu) a jeho okolí. Mluvím o velmi úzké 

spojitosti mezi nutností zajistit bezpečnost, ochranu a potřebou cítit se bezpečně.  

V hotelových a ubytovacích zařízeních se nejčastěji setkáváme s problematikou 

bezpečnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, dle [14], ale není to jediná oblast, která 

přináší negativní faktory, jež mohou plně znefunkčnit, poškodit (osoby, objekt, okolí), ohrozit 

(osoby, objekt, okolí), chod ubytovacího zařízení (hotelu, botelu, penzionu, ubytovny, 

rekreačního střediska apod.).  

3.1.1. Rozšíření pojetí bezpečnosti ubytovacích zařízení  

Vzhledem ke zvyšujícímu tlaku na míru úrovně bezpečnosti v této práci navrhuji 

rozšířit hodnocení ubytovacích zařízení v souvislosti s ochranou osob o další skutečnosti, 

které mohou ovlivnit bezpečnost ubytovacího zařízení, ochranu osob a v současnosti jsou 

opomíjeny. 

Rozšíření hodnocení o: 

 vnitřní bezpečnost zaměřenou na znalosti, prevenci, profesionalitu, proškolení 

zaměstnanců 

 vliv živelních pohrom 

 vliv klimatických změn 

 pojetí objektu jako celku včetně jeho okolí 

 zaměření se na dostupnost objektu  

 dostupnost záchranářských zařízení a materiálu 

 vybavení a připravenost objektu na mimořádné události, hrozby 

 zohlednění polohy objektu 
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 znalost místních poměrů 

 o dostupnost záchranářských složek 

 o vybavenost místních složek IZS (speciálně v nedostupných místech)  

 charakteristiku území 

 klimatické pásmo 

 pohled ekologických studií daného okolí, území 

 místní, ekonomický či politický význam 

 návaznost na dynamický rozvoj technologií 

Na základě těchto kritérií stanovit a vyhodnotit míru úrovně bezpečnosti, ochrany osob, 

která je propojena s připraveností a dostupností záchranářských složek (složek integrovaného 

systému, speciálních zásahových jednotek, Báňské záchranné služby, apod.). 

Bezpečnost všeobecně je právním řádem vnímána v různých pojetích a je úzce spjatá 

s rizikem, dle [8]. 

3.2. Riziko  

Riziko původně cizí slovo znamenající vysokou míru, pravděpodobnosti nezdaru 

či ztráty, dle [9]. Rizikem může být cokoli, co může vyvolat obavu ze ztráty.  

3.3. Hrozba, ohrožení 

Hrozba je vnější fenomén (činitel), který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní 

hodnotu. Závažnost hrozby je (přímo) úměrná povaze hodnoty a tomu, jak si danou hodnotu 

ceníme.  Hrozba může být především jevem přírodním, např. živelní katastrofa. Jiného 

původu je hrozba působená či zamýšlená činitelem nadaným vůlí, úmyslem (aktér hrozby), 

hrozba intencionální – zamýšlí ji, připravuje, spouští či realizuje lidský jedinec, skupina, 

organizace, stát, dle [26]. 

Termín ohrožení je oblíben ve vojenském prostředí, ale zároveň je možno termín 

ohrožení pokládat za synonymum termínu hrozba.  

3.4. Mimořádná událost, mimořádná situace 

Mimořádnou událost, její definici nalezneme v zákoně č. 239/2000 Sb. [50], jako 

působení negativních sil a jevů, které mohou být způsobeny činností člověka či přírodními 

vlivy, které ohrožují život, zdraví, majetek, nevyjímaje ubytovací zařízení a životní prostředí, 

a vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací.  
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Pod pojmem mimořádná situace, rozumíme situaci, která vzniká v důsledku nastalé 

mimořádné události, dle [1]. Mimořádnou událost a nastalou mimořádnou situaci, ovlivňují, 

níže uvedené vlastnosti. Hovořím o vlastnostech, které v případě neustálého vylepšování 

a zdokonalování, mohou ve značné míře ovlivnit průběh mimořádné události. 

3.5. Havárie 

Havárie, definujeme, dle [2] jako mimořádné události vzniklé v souvislosti s provozem 

technických a dopravních zařízení a budov, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním.   

3.6. Živelní pohroma, katastrofa 

Živelní pohroma je definována jako velké, zpravidla náhle a nečekaně se objevující 

neštěstí, zkáza, zpustošení či škoda způsobená živlem. Jde o prudký, neovladatelný přírodní 

jev či přírodní sílu, která má zpravidla ničivé a zhoubné účinky, dle [22]. Tyto jevy mohou 

ovlivnit, dle svého rozsahu a typu, velkou část obyvatel. Ubytovací zařízení a osoby 

(ubytované, zaměstnané, žijící v okolí) jsou ohroženy živelními pohromami hlavně z důvodu 

množství lidí soustředěných do jednoho objektu, ve většině případů bez znalosti místních 

poměrů, okolí a území, tím se důsledky a dopady zvyšují. 

Vedle pojmu „živelní pohroma“ se objevuje termín katastrofa. Katastrofou nazýváme 

mimořádnou událost, zapříčiněnou živelnou pohromou, která vzhledem ke svému rozsahu 

na postiženém území může také zapříčinit, stejně jako živelní pohroma, nedostatek zdrojů, sil 

a prostředků při jejím řešení. Důležitost přikládáme poučení se z, již proběhlých podobných 

živelních pohrom a katastrof, které nám pomáhají rozvíjet prevenci a krizovou připravenost, 

na základě získaných zkušeností. Zde se projeví získané podrobné informace a znalosti, které 

nám pomohou k vylepšení současné prevence, připravenosti a ochraně. 

3.7. Krizová situace 

Mimořádná událost, může vyvolat krizovou situaci. Krizovou situací rozumíme situaci, 

v níž je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České 

republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy zdraví, majetkové 

hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, 

přičemž hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit řádnou běžnou 

činností správních úřadů nebo složek integrovaného záchranného systému, dle [2]. 

Typy krizových situací, dle [32], jenž mi byly základem pro vypracování hodnocení 

bezpečnosti ubytovacích zařízení.  
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3.7.1. Typy krizových situací  

Níže jsem uvedla typy krizových situací, které mohou mít vliv na bezpečnost 

ubytovacích zařízení stejně tak na osoby ubytované, zaměstnané a žijící v okolí. Všechny níže 

uvedené typy krizových situací v případě jejich vzniku sebou nesou dopady, které mohou 

poškodit, ovlivnit chod ubytovacího zařízení z pohledu ekonomického a bezpečnostního. 

Jedná se o tyto typy krizových situací, dle [27]: 

1. Dlouhodobá inverzní situace  

2. Povodně velkého rozsahu  

3. Jiné živelné pohromy (lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, zemětřesení, sesuvy 

půdy) 

4. Epidemie (hromadné nákazy osob) 

5. Epifytie (hromadné nákazy polních kultur  

6. Radiační havárie 

7. Havárie velkého rozsahu způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky  

8. Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu (požáry, exploze, destrukce 

nadzemních a podzemních částí staveb) 

9. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

10. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu 

11. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 

12. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

13. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu 

14. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

15. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 

16. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 

17. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu 

18. Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu 

19. Migrační vlny velkého rozsahu 

20. Hromadné postižení osob mimo epidemie – řešení následků včetně hygienických 

a dalších režimů 

21. Narušení zákonnosti velkého rozsahu 

Jednotlivé typové krizové situace mohou značně ovlivnit chod ubytovacích zařízení, 

úroveň bezpečnosti a ochranu osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí objektu).  
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3.8. Krizový stav  

Vyhlášení krizového stavu nastane ve chvíli, kdy mimořádná událost, svým rozsahem 

zapříčiní vznik krizové situaci, která vyžaduje vyhlášení jednoho z krizových stavů. Krizová 

situace svým rozsahem, důvodem, polohou zapříčiní stav, který nazýváme krizovým stavem.  

Současný právní řád České republiky má čtyři krizové stavy, dle [23] :   

 Stav nebezpečí 

 Nouzový stav 

 Stav ohrožení státu 

 Válečný stav  

Každý z krizových stavů je zohledněn v naší legislativě a je vyhlašován orgánem, který 

je kompetentní k vyhlášení a naopak ke zrušení vyhlášeného stavu.   

Ostatní pojmy spojené s krizovou situací, krizovými stavy, připraveností, obnovou 

prevencí a ochranou. 

3.9. Krizové plánování a krizové řízení 

 Krizové plánování je nástrojem krizového řízení a je souhrnem plánovacích činností, 

procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními nebo 

veřejnými institucemi, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami k realizaci cílů a úkolů 

při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací, dle [3]. 

Cílem krizového plánování je zajištění připravenosti daného území a organizací na řešení 

krizových situací, předcházení krizovým situacím a omezení jejich účinků, upravení procesu 

předávání a poskytování informací, zjištění a zabezpečení potřeb pro realizaci vlastních krizových 

opatření a poskytování pomoci vyžádané jinými organizacemi, dle [3]. 

3.10. Krizová připravenost a opatření 

Účelem krizových opatření jsou přípravy na krizové situace a jejich řešení, které mají 

zmírnit nebo odstranit případné následky.  

Krizová připravenost je připravenost organizace k řešení vlastních krizových situací 

a k podílu na řešení krizových situací v okolí. 

3.11. Obnova, opatření, prevence, ochrana   

Opatření je nástroj, jenž má odvrátit případně zmírnit dopad pohromy v čase 

a prostoru. Zároveň má vést k odvrácení, zmírnění či případné likvidaci mimořádné situace.  
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Ochrana je soubor opatření pro zachování a rozvoj chráněných zájmů. Je založena 

na principu předběžné opatrnosti.  

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku.  

Obnova je soubor opatření, která jsou pojata komplexně tak, aby opět vedla 

k restartování rozvoje postiženého území.  

Prevence jsou opatření, jež vedou ke snížení dopadů živelních pohrom a jejich 

druhotných účinků. V případě živelní pohromy může značně zmírnit její následky aktivní 

či pasivní ochrana. 
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4. Související legislativa k řešení mimořádných událostí, 

krizových situací 

Zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o krizovém řízení považuji 

za související legislativu s řešeným tématem zaměřeným na bezpečnost ubytovacích zařízení 

a ochranu osob vzhledem ke vzniku a řešení mimořádných a krizových situací. Tyto zákony 

specifikují funkčnost a provázanost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 

a správních úřadů v okamžicích před a při vzniku mimořádné události, krizové situace.  

V navazujících kapitolách, budu uvádět další související zákony (zákon o požární 

ochraně, vodní zákon, lázeňský zákon a další), které úzce souvisejí s popisovaným negativním 

faktorem (hrozbou), který svým působením ohrožuje chod ubytovacího zařízení a ochranu 

osob ubytovaných, zaměstnaných a žijících v okolí objektu. 

4.1. Oblast integrovaného záchranného systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. Tento zákon, dle zákona [50], vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové 

stavy“).  

Významná část zákona je věnována působnostem a pravomocem samostatných celků 

(kraje, obce s rozšířenou působností) a jejich představitelům (hejtman, primátor, starosta). 

Důležitost je přikládána povinnosti zpracování havarijního plánu kraje, do kterého by v našem 

případě mohlo spadat i případné ubytovací zařízení, dle zákona [50].  

Součástí tohoto zákona tvoří ustanovení o právech a povinnostech právnických 

a fyzických osob při mimořádných událostech.  

V případě řešené problematiky se i ubytovací zařízení mohou stát místem vzniku 

mimořádné události.  U právnických osob je rozlišeno, zdali jsou zahrnuty do havarijního 

plánu krajů a dle zákona [50], jim ukládá tedy povinnost poskytnutí osobní či věcnou pomoc 

v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a to na výzvu velitele zásahu, starosty 

nebo OPISu (operační a informační systém IZS), dle zákona [50]. 
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Fyzická osoba, dle zákona, má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany 

obyvatelstva na poskytnutí instruktáže a školení, ale zároveň je povinna strpět řadu omezení 

vyplývajících z opatření při mimořádných událostech. Zároveň může být vyzvána 

k poskytnutí osobní pomoci, dle zákona [50]. 

Z pohledu řešené problematiky je důležité vědět, dostupnost složek IZS. 

4.1.1. Dostupnost ubytovacího zařízení 

 blízkost stanice HZS, popř. sboru dobrovolných hasičů 

 Policie ČR a ZZS 

Včasné zakročení minimalizuje negativní dopad na daný objekt, jeho okolí 

a v neposlední řadě na životy osob.  

Stupně poplachu, dle zákona [50], jsou důležitou částí, která je daná právním řádem 

a předurčuje nám počet sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce, které závisí 

na rozsahu a druhu mimořádné události, tomu poté odpovídá vyhlášený stupeň poplachu, 

viz tabulka č. 15, dle [19].  

 I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

Opatření Běžná  Zvýšená  Mimořádná  Krizová  

Osoby jednotlivci desítky stovky tisíce 

Plochy/ 

území 
do 500m2 do 10000m2 do 1km2 nad 1km2 

Budovy Části budov Jednotlivé budovy 

Komplex 

několika 

budov 

     Urbanistické celky 

Doprava 

nehody 

Jednotlivé 

prostředky 

individuální 

silniční 

přepravy 

Jednotlivé 

prostředky 

silniční hromadné 

dopravy osob 

Hromadné 

havárie silniční 

železniční a 

letecké  

Soupravy silniční 

železniční a letecké 

hromadné přepravy – 

hromadné havárie 

Tabulka 1: Stupně poplachu, dle [19].  

V případě vyhlášení IV. poplachového stupně navazuje v právním řádu níže uvedený 

zákon, který dál řeší vzniklou krizovou situaci zapříčiněnou mimořádnou událostí velkého 

rozsahu. 
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4.1.2. Příčiny MÚ velkého rozsahu 

 živelní pohromou 

 klimatickými změnami 

 haváriemi 

 ekonomickou krizí 

 vlivem kriminality, teroristického útoku apod. 

4.2.  Oblast krizového řízení 

K 1. lednu 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon). Tento zákon stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany 

České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení a při ochraně kritické 

infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto skutečností, dle zákona [51]. 

Součástí tohoto zákona tvoří ustanovení o právech a povinnostech právnických 

a fyzických osob v krizových situacích.  

Ubytovací zařízení, která poskytují své služby např. ústavním činitelům, by se mohla 

stát významným strategickým místem a podílet se na vzniklé krizové situaci.  

4.3. Oblast ochrany obyvatelstva  

Vyhláška č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. V této vyhlášce ministerstvo blíže specifikuje postupy při zřizování civilní 

ochrany, personální složení a věcné prostředky zařízení civilní ochrany v př. evakuace, 

zařízení pro zajištění nouzového přežití, nouzové zásobování pitné vody apod. 

Dále pojednává o odborné přípravě zařízení civilní ochrany, způsobu informování 

právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních 

a způsobu jejich provedení.  

V neposlední řadě stanovuje požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování 

a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky 

civilní ochrany, dle [52]. 
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5. Stanovování a hodnocení úrovně ubytovacích zařízení  

Stanovování a hodnocení úrovně ubytovacích zařízení v České republice, je prováděna 

jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení známými symboly hvězdiček nejen u nás, 

ale i v zahraničí. 

V dnešní době pro výběr destinace, za účelem dovolené, pracovních stáží, školících 

kurzů, apod., využíváme možnosti nejvyspělejší vyhledávací technologie - internetu. 

Propracovanost webových stránek nám nabízí srovnání jednotlivých ubytovacích zařízení 

hned z několika hledisek - komfort, nabízené služby, restaurační nabídky, sportovní 

a relaxační vyžití v objektu a jeho okolí, apod. Ne, jinak je tomu v případě potřeby ubytovat 

ústavní činitelé, důležité osobnosti v různých oblastech, vědce, televizní hvězdy apod., 

u kterých je pobyt ve vybraných ubytovacích zařízením přísně střežen a je nutno zajistit jejich 

absolutní ochranu a bezpečnost ubytovacího zařízení.  

5.1. Současné hodnocení ubytovacích zařízení  

Úroveň vybavení, nabízených služeb ubytovacího zařízení a hotelů, je dána počtem 

hvězdiček, které patří k celosvětově známému zavedenému systému hodnocení. Počet 

hvězdiček nám dává představu, do jakého typu ubytovacího zařízení (hotelu), jedeme.  

V jednotném systému hodnocení, postrádáme hledisko a kvalitu bezpečnostní úrovně 

ubytovacího zařízení související s ochranou osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících 

v okolí) v závislosti na jeho poloze a okolí, místnímu a ekonomickému významu, vyjma 

legislativou daných požadavcích, které je nutno splnit již při výstavbě, změně užívání 

či přestavbě. 

V současnosti, Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s. (AHR ČR), Sdružení 

podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách (UNIHOST), Ministerstvo 

pro místní rozvoj České republiky, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, 

klasifikuje ubytovací zařízení pouze z pohledu následujících kritérií. 

5.1.1. Současná kritéria hodnocení ubytovacích zařízení 

 všeobecnému vybavení a komfortu pokojů (klimatizace, garáže, výtah, možnost 

hlídaného parkoviště, uložení sportovních věcí apod.) 

 doplňkových nabízených služeb (směnárna, zajištění letenek, prádelna apod.) 

 kulturního vyžití (pořádání banketů, různých kulturních výletů do okolí apod.) 
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 sportovního vyžití (aerobic hodiny, fitness, apod.) 

 wellness (masáže, sauna, bazén apod.) 

 nabídky stravování (restaurace, bar, národní kuchyně apod.) 

 výši nabízených služeb obsluhy (poslíčci, nosiči zavazadel, obsluha parkoviště 

apod.) 

 vzhledu a pojetí ubytovacího komplexu (propojenost jednotlivých center, 

promenády, parky, pláže, louky na slunění, terasy apod.) 

 ostatní služby (učitel sportu, tance, dětské hřiště, péče o dítě, apod.) 

Na základě splněných a nabízených požadavků uděluje ubytovacímu zařízení body, 

které jsou směrodatné pro udělení hodnocení v podobě námi známých hvězdiček, 

viz. následná tabulka ukázky, udělování bodů za splněná kritéria. 

 

Hodnocená služba Body za službu 

Hygienický chránič polštáře 3 

Dvojité umyvadlo v dvoulůžkovém pokoji 5 

2 polštáře pro každého hosta 5 

Telefon na pokoji včetně vícejazyčného návodu 8 

Hygienický chránič matrace 10 

Osobní přivítání hosta čerstvými květinami nebo dárkem na pokoji 6 

Půjčovna sportovního náčiní 2 

Tabulka 2: Bodové hodnocení (ukázka), dle [16].  

   

 Počet hvězdiček signalizuje jediné a to je komfort a nabízené služby, ale neřeší ochranu 

osob, ani míru úrovně bezpečnosti objektu, jeho polohu v závislosti na charakteristice území, 

dostupnost záchranářských jednotek (hasiči, první pomoc, policie), připravenost a prevenci 

na mimořádné události a krizové situace.  

5.1.2. Současné hodnocení úrovně bezpečnosti ve výrobní sféře  

K řešené problematice zmiňuji jiný druh úrovně bezpečnosti, kterým je označení 

„Bezpečný podnik“, dle [7]. Tento typ označení posuzuje míru úrovně bezpečnosti a to pouze 

ve výrobní sféře na základě splněných kritérií v oblastech: 

 systému řízení bezpečnosti 

 ochrany při práci (BOZP) 
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 prevencí před rizikovými faktory související s provozem  

Tímto označením se mohou pyšnit pouze velké výrobní podniky. Tento typ označení 

prozatím nepronikl do jiného sektoru podnikání, nežli do výrobní sféry.  

Spojitost s řešenou problematikou je navržení možnosti využití, již tohoto zavedeného 

označení, do oblasti i nevýrobní sféry, oblasti ubytovacích zařízení. 

5.1.3. Současné označení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení 

v zahraničí  

Jedním z dalších typů označení z hlediska bezpečnosti a ochrany osob v ubytovacích 

zařízeních, který můžeme vidět pouze v zahraničí, jsou bílé vlajky se zeleným křížem. Toto 

označení, které svým vyvěšením říká, že objekt (ubytovací zařízení) je bezpečný, dle [4]. 

Tento typ označení můžeme vidět např. v Japonsku. 

Vlajkovým označením by mohlo být využito stejným způsobem, jako ve zmiňovaném 

Japonsku. Tento vlajkový symbol by byl jednoduchým řešením, jak vyzvednout vybavenost 

a připravenost ubytovacího zařízení na mimořádné události, kriminalitu, terorismus, živelní 

pohromy apod. Takto označené ubytovací zařízení by se mohlo pyšnit dalším nadstandardním 

zajištěním, které by doplnilo současné označení symboly hvězdiček. 

5.2. Nehodnocené oblasti, kritéria, ochrana, prevence, vlivy, 

úrovně ubytovacích zařízení 

Posuzované oblasti, jež jsou zohledněny v jednotném systému klasifikace ubytovacích 

zařízení, jsem již jmenovala v předcházející kapitole. Nyní vzhledem k rozmanitosti, 

mimořádných událostí, vyvolaných živelními pohromami, ekonomickou nestabilitou, 

haváriemi, klimatickými změnami, kriminalitou, terorismem apod. a jejich důsledkům, 

se zaměřuji na kritéria, oblasti, vlivy, hrozby, které nejsou zohledněny ve výše zmiňované 

současné klasifikaci ubytovacích zařízení. 

Hovoříme o kritériích, které budou součástí vypracovaného hodnocení úrovně 

bezpečnosti ubytovacích zařízení a ochraně osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících 

v okolí objektu).  

5.2.1. Nehodnocené oblasti bezpečnosti ubytovacích zařízení 

 poloha objektu a charakteristika území, ve kterém se daný ubytovací objekt 

nachází  

 klimatické pásmo, změny  

 dostupnost jednotek integrovaného záchranného systému 
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 místní a ekonomický význam 

 dopad ekonomické krize 

 možné hrozby 

 migrační vlny, nezaměstnanost apod. 

Tyto oblasti, které jsou mezi sebou provázaná a vzájemně se jejich vznik a průběh 

ovlivňuje, nenalezneme v jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení, považuji je, 

ale za důležité právě v ohledu bezpečnostní úrovně ubytovacích zařízení. 

5.2.2. Vlastnosti, jako součást hodnocení úrovně bezpečnosti 

ubytovacího zařízení 

Návaznou součástí hodnocení bezpečnosti ubytovacích zařízení jsou vlastnosti, které 

také nenalezneme v jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení. Tyto vlastnosti mohou zmírnit 

důsledek mimořádné události, hrozby, havárie, krizové situace apod. 

Vlastnosti:  

 schopnosti personálu zareagovat na mimořádnou událost  

 připravenost personálu a objektu samotného na mimořádnou událost 

 opatření, jež mohou zmírnit míru dopadu mimořádnou událost  

 prevence před mimořádnou událost 

 znalosti personálu, jak si počínat při mimořádnou událost 

 rychlost reagovat všemi dostupnými prostředky na mimořádnou událost 

 možnosti využití dostupného personálu, zařízení, speciálních služeb 

při mimořádnou událost 

 dostupnost záchranářských jednotek 

5.2.3. Vlivy plynoucí z charakteristiky území ubytovacího zařízení 

Charakteristika území je jedním z důležitých kritérií, které může ovlivnit bezpečnost 

ubytovacího zařízení, jeho schopnost čelit mimořádným událostem a krizovým situacím.  

Vlivy vycházející z charakteristiky území, jež mohou ovlivnit průběh hrozeb: 

 klimatické a geologické   

 územní plánování (výstavba nových zařízení, fabrik, apod.), stávající výstavba  

 hustota osídlení 

 provázanost a spolupráce jednotlivých správních územních celků (spolupráce 

mezi obcemi, apod.) 
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 hustota dopravy a její provázanost v charakterizovaném území (železniční, 

pozemní, letecké, vodní)  

 kulturní a sportovní předpoklady (charakter území, je předurčen ke konání 

různých druhů kulturních a sportovních akcí) 

 území je v chráněné zóně  

5.2.4. Hrozby plynoucí z polohy a charakteristiky území ubytovacího 

zařízení   

Charakter území je počátečním kritériem, jež plynule navazuje na konkrétní polohu 

ubytovacího zařízení.  

 Ubytovací objekty jsou často budovány v blízkosti: 

 výrobních i nevýrobních továren – možnost vzniku havárií 

 čističek, likvidačních zařízení – možnost vzniku ekologických havárií, požárů 

 přehrad, říčních toků – možnost vzniku povodní 

 porostů, jež mohou poškodit objekt, ohrozit životy  

 lesů – možnost vzniku požárů 

 svahů – ohrožení sesuvem půdy 

 horských pohoří, či jsou situovány přímo vysoko v horách – možnost vzniku 

povodní, lavin, sesuvům půdy  

 frekventovaných komunikací – možnost vzniku dopravních nehod (požár, únik 

pohonných látek, výbuch) 

 stavenišť – možnost vzniku havárií souvisejících z porušení technologických 

postupů 

 státních hranic -  možnost vlivu migrace, náboženských sporů, nezaměstnanost 

 ústavů, věznic -  vliv kriminality apod. 

Výše uvedené možné vlivy a hrozby související s charakteristikou území a  polohou 

ubytovacího objektu, nejsou zohledněny v jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení, hotelů.  

5.2.5. Rozdělení prevence a ochrany  

Rozdělením prevence (ochrany) přibližuji, jakým způsobem je možné zmírnit následky 

negativních faktorů, jež mohou značně ovlivnit bezpečnost ubytovacího zařízení a ochrany 

osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí) a které nejsou zohledněny v hodnocení 

ubytovacích zařízení. 
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Aktivní ochrana:  

 stavba hrází proti povodním 

 betonové retenční nádrže (slouží jako regulace odtoku dešťové vody a to 

v místech, kde hrozí zahlcení) 

 úpravy koryt vodních toků 

 zabezpečení stavebních konstrukcí proti zemětřesením   

 u sesuvů půdy – registrace sesuvných území, zpevňování svahů, odstřelování 

lavin  

 informovanost a příprava obyvatelstva 

Pasivní ochrana: 

 ukrytí  

 včasná evakuace z ohrožených území, popř. zajištění nouzového ubytování 

(např. ubytovací zařízení, která splňují kritéria) 

 další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku 

 zajištění základních potřeb (zásoby pro nouzové přežití, léčiva, nouzové 

dodávky energií apod.)  
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6. Připravovaná kontrola hodnocení ubytovacích zařízení 

V rámci zvyšování kvality nabízených služeb ubytovacích zařízení a rozvoji oblasti 

cestovního ruchu se Ministerstva pro místní rozvoj, rozhodlo, uskutečnit celorepublikovou 

kontrolu ubytovacích zařízení. Tomuto projektu dala zelenou i skutečnost, že za poslední tři 

roky se sektor hotelnictví potýká s ekonomickým propadem. 

Záměrem této akce je zmapovat kvalitu nabízených služeb a na základě tohoto vytvořit 

nový žebříček hodnocení ubytovacích zařízení (specificky hotelů).  

V současnosti, dle průzkumů, lze konstatovat, že nových a nově vznikajících 

ubytovacích zařízení je celá řada. Celá tato akce je odezva na to, že ani současné hodnocení 

symboly hvězdiček, již nedokáže objektivně posoudit kvalitu nabízených služeb. Stejně 

je tomu v oblasti bezpečnosti, která je vzhledem k ubytovacím zařízením splňována pouze 

na základě legislativou daných požadavků. 

Na hodnocení si Ministerstvo pro místní rozvoj chce najmout soukromé kontroly, které 

by pracovaly, ve dvou nezávislých skupinách. Zapsali by se, jako hosté a po ukončení pobytu, 

by sepsali zprávu, hodnocení, dle  [20].  Součástí jejich kontroly by mohla být i část 

bezpečnostní, kterou řeší má práce. Pokud by se obě zprávy lišily, přišla by třetí kontrola, 

tentokrát už státní, dle  [20]. 

Zapojení výše míry a úrovně bezpečnosti objektu a ochrany osob (ubytovaných, 

zaměstnaných) do hodnotících kritérií, by mohlo výrazně ovlivnit konečné hodnocení 

ubytovacího zařízení.  

Filozofií celého projektu je oddělit špatné hotely od těch dobrých. V projektu nejde 

o počet hvězdiček, ale o kvalitu nabízených služeb. Laicky řečeno dvouhvězdičkový penzion 

může díky této kontrole přeskočit na čtyřhvězdičkový, aniž by musel mít na pokoji vysoušeč 

vlasů, dle  [20]. 

V Česku nyní probíhá tříletý projekt, který srovnává klasifikaci evropských hotelů 

zapojených v projektu Hotel stars Union. Projekt má za cíl stanovit jasná a jednotná pravidla, 

aby byl tříhvězdičkový pokoj, ve stejném standartu v Česku, stejně jako v Litvě nebo 

Nizozemsku. Do projektu se v současnosti zapojilo 11 zemí. V Česku jej podpořilo 

i Ministerstvo pro místní rozvoj, dle  [20]. 
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7. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR  

Materiál „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení“, dle [17], byl vytvořen 

ve spolupráci Asociace hotelů a restaurací ČR, Sdružení podnikatelů v pohostinství, 

stravovacích a ubytovacích službách UNIHOST, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR  a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.  

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky se stala součásti 

mezinárodního „středoevropského“ systému Hotelstars Union, který v současné době 

sjednocuje klasifikační kriteria v rámci ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Švýcarska, 

Švédska a Nizozemí. Hotelstars Union zaručuje stejné parametry kvality ubytovacích služeb 

v tomto významném regionu. Nahlédněme do nové klasifikace, kterou byla vybrána upravená 

německá klasifikace, která již řadu let funguje v sousedních státech. Po porovnání systému 

s naší klasifikací bylo rozhodnuto jej plně aplikovat.  

Než přejdu k popisu oficiální jednotné klasifikace, je nutné si vysvětlit základní 

pojmy, které se pojí k oficiální klasifikaci, dle [17]. 

7.1.1. Klasifikace ubytovacích zařízení 

Klasifikací rozumíme označení minimálních požadavků jednotlivých tříd ubytovacích 

zařízení, dle [37]. 

 

 TOURIST 

 ECONOMY 

 STANDARD 

 FIRST CLASS 

 LUXURY 

Tabulka 3: Rozdělení do tříd, dle [16] 

 

7.1.2. Kategorizace ubytovacích zařízení 

Kategorizací označujeme proces, dělení ubytovacích zařízení do jednotlivých 

kategorií, dle [37]. 
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7.1.3. Kategorie ubytovacích zařízení 

 Kategorie ubytovacích zařízení a jejich rozdělení: 

 Hotel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací), člení se do pěti 

tříd, dle [37]. 

 Hotel garni - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro 

poskytování přechodného ubytování a má vybavení jen pro omezený rozsah 

stravování (nejméně snídaně), člení se do čtyř tříd, dle [37]. 

 Motel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující přechodné 

ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy, člení se do čtyř tříd, zařízení 

se nachází v blízkosti pozemních komunikací s možností parkování, recepce 

a restaurace může být mimo ubytovací část, dle [37]. 

 Pension - ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, 

s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb (absence restaurace), 

člení se do čtyř tříd, dle [37]. 

 Botel - ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi, člení se do čtyř 

tříd, dle [37]. 

7.1.4. Specifická ubytovací zařízení 

Pro představu zmiňuji i tzv. specifická hotelová zařízení a jejich rozdělení: 

 Lázeňský / Spa Hotel – ubytovací zařízení, které se nachází v místě se statutem 

lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění, 

které splňuje veškeré požadavky pro kategorii hotel a které zajišťuje zároveň 

lázeňskou péči dle § 33 zák. č. 48/1997 Sb., dle [37]. 

 Lázeňský hotel garni – ubytovací zařízení, které se nachází v místě se statutem 

lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění, 

které splňuje veškeré požadavky pro kategorii hotel garni a které zajišťuje zároveň 

lázeňskou péči dle § 33 zák. č. 48/1997 Sb., dle [37]. 

 Wellness Hotel – ubytovací zařízení, které splňuje veškeré požadavky pro kategorii 

Hotel 3* – 5* a zároveň poskytuje služby wellness, bude současně certifikováno podle 

výstupů z projektu MMR „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných 

sektorech cestovního ruchu“, dle [37]. 

 Resort / Golf Resort – ubytovací zařízení, které splňuje požadavky pro kategorii 

Hotel 3* – 5*, jedná se o uzavřený soubor objektů, kde může být restaurace a recepce 
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mimo ubytovací část. Zařízení poskytuje společensko-kulturní a sportovní vyžití. Do 

třídy 4* může mít recepce omezený provoz na minimálně 18 hodin. Golf Resort musí, 

kromě výše uvedeného, být vybaven minimálně devíti-jamkovým normovaným 

hřištěm dle parametrů ČGF (České golfové federace), dle [37]. 

 Depandance je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně 

související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný 

rozsah služeb odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500 m, 

dle [37]. 

7.1.5. Certifikace ubytovacích zařízení 

Certifikací se označuje proces udělení certifikátu a klasifikačního znaku dle Oficiální 

jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, 

penzion, motel a botel. 

Profesní svazy, vědomy si své odpovědnosti za kvalitativní rozvoj poskytovaných 

služeb, pouze doporučují se této certifikace, účastnit. Materiál klasifikace má doporučující 

charakter a slouží jako pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení do kategorií hotel, hotel 

garni, penzion, motel a botel, do příslušných tříd dle minimálních stanovených požadavků 

s cílem zlepšení orientace spotřebitelů – hostů. Klasifikace není obecně závazným právním 

předpisem a je dobrovolná a záleží na každém provozovateli či majiteli ubytovacího zařízení, 

zdali tuto certifikaci podstoupí, dle [17]. 

 Jak systém funguje a v čem se liší? V podstatě hlavními rozdíly oproti původní 

klasifikaci je velká flexibilita systému. Každé zařízení se nejprve klasifikuje podle 

kontrolních listů. Ty se skládají z povinných a nepovinných bodů pro každou třídu tak, jak 

jsme byli zvyklí. Ukázkou bodového hodnocení nám byla výše uvedená tabulka č. 2, dle [16]. 

Na základě množství získaných bodů se mohou klasifikovat do vyšší třídy.  

Na obrázku č. 1, můžeme vidět ukázku certifikačních znaků.   

              

   Obrázek 1: Certifikační znaky (ukázka), dle [33]. 

Flexibilita spočívá v tom, že nepovinných bodů je poměrně velké množství a každý 

hotel se tedy může rozhodnout, které prvky jsou pro jeho klientelu nejdůležitější. Přecházíme 
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tak od klasifikace „KO," která striktně hoteliéry limitovala a bránila některým menším 

ubytovacím zařízením se do systému zařadit, k systému „OK," který za jasných podmínek 

umožňuje jeho využití široké škále ubytovacích zařízení, dle [17]. 

Bodové hodnocení se týká pouze nabízených služeb, míře vybavení ubytovacího 

zařízení a jednotlivých pokojů, popř. kulturního a wellness programu. 

  V této jednotné klasifikaci nejsou zohledněna opatření vůči možným rizikům, 

plynoucích např. z charakteristiky území, z nabízených služeb apod., ani technické a lidské 

zabezpečení minimalizující vznik trestných činů. Majitelé či provozovatelé ubytovacích 

zařízení nemohou získat body za jejich připravenost z pohledu bezpečnosti objektu a ochrany 

osob, v případě vzniku mimořádné události ať už vzniklou lidských zaviněním 

či zapříčiněnými přírodními živly. 

Systém oficiální klasifikace dává jednoznačnou odpověď na aktivity některých 

regionů, které se s ohledem na svou „specifičnost" snažily o vytváření místních klasifikačních 

systémů, z pohledu zákazníka i provozovatele bezvýznamných a „neviditelných."  Zároveň 

otevírá zcela nové možnosti pro propagaci a zviditelnění  všech certifikovaných zařízení 

a marketingovou spolupráci  zúčastněných zemí, které jsou pro náš příjezdový cestovní ruch 

velmi důležité, dle [17]. 

Synergie vzájemné podpory ve velmi krátkém čase přinese své ovoce, kdy budou 

zvláště občané těchto zemí přednostně vyhledávat hotely zařazené do nového klasifikačního 

systému. Jak prokázaly studie v Německu a Rakousku, „hotelové hvězdičky" jsou druhým 

nejdůležitějším faktorem při rozhodování zákazníka. Tento poznatek vyplývá z mnohaletého 

průzkumu a je tedy i pro tuto práci důležitou informací. Proč tedy nezohlednit výši 

zabezpečení a ochrany osob do této klasifikace, dle [17].  

7.2. Porovnání ubytovacích zařízení  

Jen pro představu ukázka, některých odlišností jedno hvězdičkového hotelu verzus 

čtyřhvězdičkový hotelu.  

 každodenní úklid pokoje 

 100% pokojů má barevnou TV včetně dálkového ovladače, nebo 

nabízí možnost TV zapůjčit 

 stůl + židle 

 mýdlo nebo tekuté tělové mýdlo, 1 ručník na osobu 

 služby recepce k dispozici atd. 
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 100% pokojů má barevnou TV včetně dálkového ovladače, nebo 

nabízí možnost TV zapůjčit 

 kosmetické produkty (např. sprchovací čepice, pilníček na nehty, 

bavlněné tampony), kosmetické zrcátko, velká odkládací plocha 

v koupelně 

 osušky, pantofle na požádání, krejčovská služba – drobné opravy 

 přístup na internet a internetový portál, možnost IT podpory atd. 

Obrázek 2: Porovnání hotelů s počtem hvězdiček 1 a 2 (ukázka), dle[34].  

Pouze pro úplnost je třeba se zmínit, že klasifikace se nepoužívá u rekreačních bytů, 

rekreačních chat, apartmánů, hostelů, bungalovů a sídlišť bungalovů stejně jako kempů. 

Kritéria pro penziony jsou zpracovány ve zvláštním materiálu, dle [17]. 

Nahlédli jsme do klasifikace hotelů, jako jednou z možností jak zohlednit výši 

zabezpečení a ochrany osob ubytovacích zařízení. Jiné označení, které se v současnosti 

již používá a vypovídá o druhu bezpečnosti, nese označení, „Bezpečný podnik“, dle [7]. 
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8. Označení Bezpečný podnik 

„Bezpečný podnik“ (BP), dle [35], toto bezpečnostní označení vyhlašuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce, umožňuje podnikům – 

zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, 

který odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. 

V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě dokument 

OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ vychází právě 

z těchto dokumentů. Dále program vychází z principů a zásad uplatňovaných systémovými 

normami ISO 14001 a ISO 9001, dle [35].  

Bezpečnost, kterou si nejčastěji spojuje s bezpečnostní v oblasti systému řízení 

bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP). V tomto směru se již podnikly kroky, dle  a jedním 

z nich, který nám může být znám je označení „ Bezpečný podnik“, Tento program v současné 

době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP a významně přispívá k zavedení 

integrovaného systému řízení podniku. 

Tímto označením se pyšní velké výrobní organizace, jako Metrostav, a.s., Praha, Biocel 

Paskov a.s., Siemens Elektromotory s.r.o., Nestlé Česko s.r.o. SFINX Holešov, závod Frenštát 

pod Radhoštěm, Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 

a.s., apod.  Získat je mohou, ale pouze výrobní objekty s vyšším počtem zaměstnanců a tedy 

vyšším počtem rizik v provozu, dle [35]. Program není zpravidla určen pro právní subjekty 

nevýrobního charakteru, u kterých prováděné činnosti představují jen malá rizika - např. 

firmy, které se zaobírají projektováním, obchody, organizace kancelářského charakteru, školy, 

stejně jako nevýrobní sféra hodnocení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení apod.,  

Zmiňované bezpečnostní označení by mohlo být případnou alternativou, jak označit, 

zviditelnit, bezpečnost s vazbou na ochranu osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících 

v okolí) ubytovacího zařízení. 

 

Obrázek 3: Označení Bezpečný podnik, dle [35]. 
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9. Hrozba ekonomické krize na ubytovací zařízení  

Celosvětově současnost prochází ekonomickou krizí, která má negativní vliv 

i na zvyšování úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení. Majitelé a provozovatelé vlivem 

nedostatku finančních prostředků, nemohou zvyšovat bezpečnostní úroveň ubytovacích 

objektů.  

Finanční krize v České republice se promítá do života jednotlivců, firem s návazností 

na okolní země. Dopad ekonomické krize se projevil nejen ve zdražování, službách, 

ale samozřejmě postihl i oblast krizového plánování a řízení. Zároveň ovlivnil i dotace 

do různých druhů odvětví, jež byly zdrojem pro rozšiřování vybavenosti, informovanosti, 

cvičení apod., které rozvíjeli oblast zabezpečující ochranu života, majetku a zdraví. K danému 

tématu hovořím o ekonomické krizi, která velmi výrazně postihla oblast integrovaného 

záchranného systému.  

9.1. Vliv ekonomické krize všeobecně 

Finanční prostředky vydávané na možnou připravenost, prevenci, opatření a obnovu 

jsou odvislé od současného ekonomického stavu státu, ale i ostatních organizací, fyzických 

a právnických osob, které se nemalou měrou podílejí na financování potřebných  dostupných 

technologiích, prostředků, materiálu, charitativní a humanitní podpory, jež jsou nutné k řešení 

mimořádných událostí, krizových situací, krizových opatření, vzniklých havárií, druhotných 

(sekundárních následků) apod. 

Ze sdělovacích prostředků a z blízkého okolí víme, že setrvávající ekonomická krize, 

se výrazně projevila na omezení finančních výdajů. 

Omezení:  

 propouštění z řad IZS 

 stoupajících obav z řad běžných občanů, vzhledem k poskytovaným službám 

ve zdravotnictví 

 slučování jednotek, tím se zkomplikovaly dojezdové časy, znalost okolí (proto 

tuto skutečnost zdůrazňuji v rámci hodnocení bezpečnosti ubytovacích zařízení, 

speciálně u těch, které svou polohou či charakterem území se nacházejí 

v nepřehledném a obtížně dostupném místě) 

 finančním krácení za vykonané, normo hodiny pracovníků IZS a návazných 

profesí ve státním sektoru 
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 finančních rezervách, které byly určeny na vylepšování a zdokonalování 

současného technického zázemí IZS 

 finančních dotací na dobrovolné hasiče 

 finančních dotací vyhrazených pro mladé začínající hasiče – pořádání kurzů, 

přednášek pořádaných ve školách, školkách či pro seniory 

 nejistotě ze ztráty zaměstnání, tento fakt přispěl nemalou měrou na výkonnosti 

apod. 

Vláda ve spolupráci s ekonomy vlivem ekonomické krize a vývoj ekonomiky České 

republiky, připravuje soubor protikrizových opatření i v oblasti ekonomické, dle  [36]. 

9.2. Vliv ekonomické krize na ubytovací zařízení 

Propouštění z řad záchranářského resortu výrazně ovlivňuje i bezpečnost ubytovacích 

zařízení. 

 Nedostatečný počet zaměstnanců v těchto řadách může zapříčinit: 

 pozdní příjezd na místo zásahu 

 nedostatečný počet záchranářů 

 neodborné zásahy nekvalifikovaných záchranářských specialistů 

 omezenou záchranářskou techniku 

 nemožnost informovanosti v nedostupných místech 

 omezené finanční prostředky na zkvalitňování okolí 

 omezené finanční prostředky na zvyšování vnitřní bezpečnosti (bezpečnostní 

technika, proškolování personálu, apod.) 

 zajištění nadstandardní zdravotní péče v objektu (lékař na zavolání) 

 prevence před možným působením negativních faktorů 

 běžnou kontrolu a údržbu bezpečnostních, požárních, technických prostředků 

objektu i mimo něj 

 výstavbu opatření proti povodním 

 selhání lidského faktoru  

 finanční motivaci zaměstnanců apod. 

Ekonomickou krizi, nedostatek finančních prostředků nelze pokládat za méně ohrožující 

negativní faktor, o kterých budu hovořit v následujících kapitolách, ale která naopak má vliv 

na jejich řešení. 
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10. Hrozba klimatické změny na ubytovací zařízení  

Změny klimatu se řadí k jednomu z největších negativních faktorů, které zapříčiňují 

vznik živelních pohrom a tím ohrožují bezpečnost ubytovacích zařízení a ochranu osob 

(ubytovaných, zaměstnaných, žijících v blízkosti objektu).  

10.1. Vlivy klimatických změn všeobecně 

V současné době obyvatelé po celém světě pociťují vliv klimatických změn, které mají 

vliv na vznik a průběh MÚ, krizových situací. 

Vlivy klimatických změn: 

 časové změny ročních období 

 radikální změny klimatu, klimatické anomálie 

 kyselé atmosférické depozice (kyselých srážek) 

 atypické počasí, lokální změny počasí, výraznější extrémy počasí 

 globální oteplování 

 narůstající koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, zvláště pak oxidu uhličitého. 

 povětrnostní a srážkové změny, mimořádné srážky  

 nedostatek vody  

 extrémní sucha, vedra 

 povodně, záplavy 

 více mrazivých nebo naopak horkých dní 

 hurikány, orkány, vichřice, silné poryvy větru, cyklóny 

 zemětřesení, sopečná erupce apod. 

Všechny anomálie počasí jsou zkoumány hydrometeorologickými ústavy. 

Hydrometeorologie je věda a nauka, která zkoumá především přenos energie a vody mezi 

zemským povrchem a nižšími vrstvami atmosféry. Dále se zabývá množstvím srážek 

a koloběhem vody v přírodě. Důležitou součástí, jež vychází z jejich výzkumů, je předpověď 

povodní, aby se předešlo ztrátám na majetku a životech, dle  [21]. Je velmi důležitým zdrojem 

informací, které mohou mít vysoký podíl na rozhodnutí o umístění výstavby ubytovacího 

zařízení. 

10.1.1. Rozdělení změn klimatu 

Globální klimatické změny, dle zjištěných a pozorovaných oteplení za posledních 50let 

můžeme připsat i lidské činnosti. 
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Přirozená změna klimatu, je spojená s jevy: 

 přírodními 

 geologickými a astronomickými  

Nepřirozená změna klimatu, způsobená: 

 lidskou industrializací, 

 nebo též lidskou kořistnickou arogancí. 

 rozvoj měst  

 konzumní styl zvyšující množství CO2, jež přispívá ke globálnímu oteplování. 

 vlivem lidské činnosti na vysychání vnitrozemských jezer a moří, výsledek 

je ohrožení lidí z důvodu nedostatku pitné vody. 

10.2.  Dopady klimatických změn všeobecně 

Celkový celoplanetární průměrný dopad ovšem bude negativní.  

Dá se předpokládat:  

 zaplavení velkých částí území 

 vlivem zaplavení se dají očekávat války, vnitřní nepokoje, stěhování národů, 

etnické střety 

 ekonomická krize zaplavených oblastí  

 vznik epidemií, nákaz, hladomor 

 zvýšení teploty až o 2-6 C 

 klimatické změny mají také přímou souvislost se spalováním fosilních paliv, 

což vytváří nadměrný skleníkový efekt 

 stoupání podílu CO2 v atmosféře (masivní těžba zdejších pralesů kvůli zisku, 

při které dochází, k ničení přirozeného prostředí všech živých organismů vede 

tím, že se stále zmenšuje podíl stromů, které patří mezi významné pohlcovače 

CO2 k tomu, že stále ubývá schopnost těchto pralesů CO2 absorbovat, 

což přispívá k rychlejšímu globálnímu oteplování)  

 vysychání jezer, z toho pramení ohrožení lidí z důvodu nedostatku pitné vody. 

 vyhynutí živočišných a také rostlinných druhů  

 ztráta účinných látek používaných v medicíně, dochází k nenávratnému úbytku 

(ničením pralesů v Amazonii, jež jsou celosvětovou bankou pro tyto látky)  

 okyselení prostředí (okyselení - snížení pH - má za následek změnu prostředí 

sladkých tekoucích i stojatých vod) 
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 okyselení půdy, jež negativně ovlivňují životaschopnost stromů v lese a snižují 

vitalitu půdních organismů (v ČR jsou ohroženy zejména Krušné hory, Jizerské 

hory a Krkonoše) 

 nezvratná fáze oteplování, která urychlí úbytek polárního ledu v Arktidě 

a definitivně naruší stabilitu podnebí (dle aktualizovaných prognóz by Arktida 

mohla přijít o všechen svůj led do roku do roku 2070). 

 zánik ledovců v Antarktidě by znamenal velký nárůst hladiny moře, prognózy 

hovoří až o zvýšení hladiny moří, oceánů o 60m 

Lidstvo nemá technologie, které by dokázaly odvrátit či pozastavit vlivy klimatu. 

Naopak, pokusy ovlivnit klima, by mohly způsobit ještě větší katastrofy. 

10.3. Vlivy a dopady klimatických změn na ubytovací 

zařízení  

Mimo, již zmiňované vlivy klimatických změn v globálním pojetí níže specificky 

upozorňuji na vliv na ubytovací zařízení a jejich možné omezení výstavby.  

Vlivy a dopady klimatických změn na ubytovací zařízení: 

 návštěvnost a komfort 

 místní a ekonomický význam 

 výstavbu ubytovacího zařízení 

 dostupnost k objektu apod. 

Nevhodnost výstavby ubytovacích zařízení z pohledu klimatických změn: 

 v záplavových oblastech 

 v místech s vyšším výskytem dešťových srážek 

 v blízkostech lesů, při lesních požárech mohou ohrozit objekt 

 v blízkosti porostů, jejichž zřícením by mohlo dojít k usmrcení osoby, 

či poškození budovy ubytovacího zařízení 

 v místech, kde hrozí sesuvy půdy, narušení statiky objektu  

 v horských oblastech (extrémní nízké teploty, laviny) 

 v oblastech trpícími vedry, suchy 

 v nechráněných úsecích s výskytem silných poryvů větru apod.  
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10.4. Události způsobené vlivem klimatických změn  

Zmiňuji některé mimořádné události k výše uvedené hrozbě vlivu klimatických změn. 

Je to jen zlomek toho, co se v současnosti děje a jak dalece klimatické změny dokážou 

ovlivnit různé oblasti výrobní i nevýrobní sféry, mezi něž patří i mnou řešená oblast 

ubytovacích zařízení. 

 Klimatické anomálie v posledních třech letech jsme se v Česku, na Slovensku, 

ale i ostatních částech světa stali svědky prudkých teplotních výkyvů 

a klimatických anomálií. V jednu chvíli postihla střední Evropu nevídaná říjnová 

sněhová kalamita, o pár týdnů později padaly rekordy maximálních teplot, po nich 

opět nastoupily vydatné sněhové srážky doprovázené nejnižšími teplotami 

za uplynulých 30 až 50 let, dle [39]. Teplotní změny ovlivňují značně materiály, 

z nichž jsou vystavovány objekty, má ekonomický dopad na cestovní ruch, v mém 

řešeném tématu specificky návštěvnost ubytovací zařízení. 

 Vedra, sucha v létě roku 2003 vlny veder, zasáhly rozsáhle oblasti západní Evropy 

a v různých zemích způsobily úmrtí 35 000 lidi, z toho 15 000 jen ve Francii. 

K úmrtím docházelo, protože horko se stalo „spouštěčem“ mrtvic 

a kardiovaskulárních, ledvinových, respiračních a metabolických poruch, dle [41]. 

Zároveň vedra a sucha zapříčiňují migraci lidí z těchto míst, s tím jsou spojené další 

negativní faktory. 

10.5. Legislativní opatření – „Národní program“ 

Národní program definuje základní cíle a opatření v oblasti změny klimatu na národní 

úrovni tak, aby v maximální možné míře zajišťoval splnění redukčních emisních cílů v duchu 

mezinárodních dohod, reflektoval současnou i výhledovou sociálně-ekonomickou situaci ČR 

a přispěl k podpoře udržitelného rozvoje, dle  [28]. 

 Strategie ochrany klimatu ČR je prezentována Národním programem na zmírnění 

dopadů změny klimatu v České republice (dále jen „Národní program“), který byl připraven 

podle požadavků rozhodnutí Rady Evropské unie 99/296/EC, dle  [28].  

 Národní program mapuje vlivy probíhající změny klimatu na jednotlivé sektory 

a vytyčuje strategii státu vedoucí ke zmírňování negativních dopadů. Kromě vysvětlení 

fyzikálních principů změny klimatu a nastínění vývoje mezinárodních jednání obsahuje 

Národní program údaje o hodnotách emisí skleníkových plynů v ČR včetně projekcí dalšího 
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vývoje a prezentuje návrhy konkrétních opatření na snižování emisí skleníkových plynů 

i adaptačních opatření, dle  [28]. 

Z vyhodnocení Národního programu vyplývá, že během několika let došlo v rámci 

většiny resortů k významnému pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Zvýšil 

se také podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie. Podstatný meziroční nárůst v hrubé 

výrobě elektřiny je zaznamenáván v oblasti větrných elektráren, bioplynu a fotovoltaiky. 

V sektoru zemědělství je největší úsilí věnováno vodohospodářským, protierozním a tzv. 

agroenvironmentálním opatřením (například ekologické zemědělství). V oblasti hospodaření 

s vodou jsou postupně zaváděna adaptační opatření, která mají omezit hrozbu povodní 

a zároveň zabezpečit dostatek pitné vody, dle  [28].  

10.6. Závěr -  klimatické změny 

Vzhledem k řešené problematice stanovení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení 

můžu závěrem k hrozbě klimatických změn, na základě popisovaných skutečností, 

konstatovat, že důležitost prevence, připravenosti je stejně podstatná, jako faktory ovlivňující 

ubytovací zařízení, osoby ubytované, zaměstnané a žijící v okolí.  

V podkapitole, formou jednoduchého check listu - tabulka č. 4, část A, a tabulka č. 5, 

část B, stanovuji úroveň bezpečnosti ubytovacích zařízení vzhledem k top vyskytujícím 

se klimatických změnám. Zároveň v těchto tabulkách může, vyplňující osoba, rozšířit svou 

znalost o možné dopady, které mohou nastat v případě působení hodnocené klimatické 

změny.  

 Hodnocení je vytvořeno na základě jednoduchých typů otázek, tak, aby majitel, 

provozovatel či osoba oprávněná, byl schopen dle místních znalostí a vědění o objektu, 

na tyto otázky odpovědět. Poté, dle odpovědí, jednoduchým procentuálním výpočtem 

dostaneme hodnotu, která, dle tabulek č. 6 a č. 7 stanoví základní úroveň, míru bezpečnosti 

ubytovacího zařízení, vzhledem k typu hrozby, její výši dopadu a nutná opatření.   

Výsledkem je stanovení úrovně (míry) ubytovacího zařízení, které navrhuji doplnit 

do oficiální jednotné klasifikace popř. ji označit jiným označením, symbolem bezpečnosti. 

Součástí tohoto návrhu v případě doplnění oficiální jednotné klasifikace, je udělení bodového 

hodnocení, které by mohlo ubytovací zařízení dostat, namísto bodů za splněná kritéria 

v oblasti komfortu, popř. by jeden celý symbol hvězdičky, mohl být udělen, na základě 

výsledků, jen za bezpečnost. Lze konstatovat, že do jisté míry by šlo o motivaci investovat do 

bezpečnostního, což považuji za efektivnější (vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu MÚ, 

havárií, krizových situací apod.) vybavení namísto komfortu. 



35 

 

10.6.1.  Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – klimatické 

změny 

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  

vlastní technika k odstranění 

uvolněných, zřícených prvků   

přerušení dodávek energií, 

telekomunikačního spojení 

 horský terén bez ochrany okolních 
porostů  

lékař na zavolání neb v objektu 
 

ekonomický  

 rovinný terén bez ochrany 
okolních budov  

větrná ochrana  
 

přerušení dodávek 
zásobování 

 horský terén bez ochrany okolních 

budov  

zabezpečení stavebních části, jenž 

se mohou snadno uvolnit, či 
mohou ohrozit svým pádem  

 

ohrožení zdraví, života -  

vlivem uvolněné stavební 
části 

 reklamní prvky v blízkosti, 

možnost jejich uvolnění   
snadná dostupnost složek IZS 

 

vznik živelních pohrom 
(sesuvy půdy, povodně, 

požáry apod.) 

porosty v blízkosti, možnost 

zřícení na objekt  

záložní zdroje  el.energie v 

případě výpadku   

nedostupnost k zasaženému 

objektu, osobám 

blízkost elektrického vedení, 

možnost zřícení na objekt  

informace o počasí poskytované 

personálem   
havárie 

bez ochranných závětrných stěn 
 

vhodná volba konstrukce střechy 
 

poškození fauny 

špatná dostupnost k objektu 
 

jednotky dobrovolných hasičů v 

lokalitě   
poškození flóry 

objekt bez ochranných okenic 
 

ochranné okenice 
 

zvýšená kriminalita 

nevhodně zvolená konstrukce 

střechy, ohrožení uvolněním   
rezerva v zásobování 

 

narušení hygienického 

režimu 

 blízkost veřejného osvětlení - 

možnost zřícení na objekt  

blízkost bažin, mokřin, přírodní 

ochrana před vichřicemi apod.  
nedostatek pitné vody 

objekt se 

nachází v 

klimatickém 

pásmu s 

výskytem - 

extrémních 

veder a sucha 

 neúrodná lokalita, nedaří se zde 

běžné vegetaci  
snadná dostupnost složek IZS 

 
ekonomický  

lokalita s problémy se 

zavlažováním  

profesionalita personálu, který 
včas upozorní na nedostatek vody 

a zavede úsporný režim 
 

ohrožení zdraví, života -  

vlivem nedostatku vody 

 horské oblasti s problémem s 

množstvím vody v době min. 

dešťových srážek 
 

v případě nedostatku pitné vody, 

přemístění ubytovaných do 

náhradního ubytování 
 

ohrožení přírodní fauny a 
flóry, snížení návštěvnosti 

 oblasti se zaznamenaným obdobím 

veder  
možnost náhradního ubytování 

 

narušení hygienického 

režimu 

lokalita bez výskytu zdrojů 

podzemní vody  
ochrana proti slunci  

 

migrace lidí, zvýšení 

kriminality 

bez blízkosti zdroje vody - 

přehrada, rybníky apod.  
vlastní zavlažovací systém 

 
havárie, MÚ, kriz. situace  

 oblasti se zaznamenaným obdobím 

sucha  
rezervní zásoba pitné vody 

 
nedostatek pitné vody 

objekt se 

nachází v 

oblasti se 

zvýšenou 

koncentrací 

škodlivin v 

ovzduší 

blízkost továren, vypouštějící 

škodliviny   
lékař na zavolání neb v objektu 

 
respirační problémy 

v údolích 
 

blízkost lesů 
 

ekonomický (snížení 
návštěvnosti) 

blízkost měst, jež produkují 

zvýšené koncentrace škodlivin 
prach 

 

proškolený personál - podání 

informace o zvýšené koncentraci 
a možnosti respiračních problémů  

 
inverze, zamoření (snížení 

návštěvnosti) 

blízkost dolů 
 

ekologické vytápění 
 

na kvalitu flory a fauny, 

dopad na návštěvnost 

Tabulka 4: Hodnocení bezpečnosti - klimatické změny, část A 
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hrozby faktory zvyšující vliv hrozby ano/ne faktory snižující vliv hrozby ano/ne možný dopad 

objekt se 

nachází v 

klimatickém 

pásmu s 

výskytem - 

silných mrazů, 

sněhových 

srážek, 

častého náledí 

horské oblasti   snadná dostupnost složek IZS   ekonomický  

objekt v nedostupných místech   
vhodná  k-ce střechy vzhledem k 

místnímu klimatu 
  

přerušení dodávek pitné 

vody (zamrznutí, prasknutí 

potrubí apod.) 

blízkost vodních toků -  vznik 

náledí 
  

dodržování odklízení sněhu ze 

střechy a rampouchů 
  

pád rampouchů, zřícení 
střechy pod vlivem tíhy 

sněhu 

 bez ochrany okolních porostů   
speciální technika v př. 

nedostupnosti, odklízení sněhu 
  havárie, MÚ, kriz. situace 

 bez ochrany okolních budov (zdroj 

tepla) 
  náhradní zdroje tepla   laviny 

špatně provedený okapní systém - 

vznik rampouchů 
  lékař na zavolání neb v objektu   

přerušení dodávek 

zásobování 

nevhodně zvolená k-ce střechy 

vzhledem k místnímu klimatu 

(možnost propadnutím pod tíhou 
sněhu) 

  sítě proti sněhu   přerušení dodávek energií 

Tabulka 5: Hodnocení bezpečnosti - klimatické změny, část B 

 

Dopad na 

ubytovací 

zařízení 

Bodová hodnota vycházející z 

% odpovědí kladného a 

záporného charakteru 

Popis frekvence dopadu na chod 

ubytovacího 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 
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11. Hrozba živelní pohromy na ubytovací zařízení 

Živelní pohromy jsou neovládané mimořádné události vzniklé v důsledku působení 

ničivých přírodních sil, dle [2]. Živelní pohromy úzce souvisí se změnami klimatu.  

11.1. Vznik živelních pohrom všeobecně  

Vznik živelních pohrom nastává pozvolným či rychlým přírodním procesem 

mimořádných rozměrů. 

Vznik živelných pohrom je způsoben: 

 ději probíhajícími uvnitř i vně Země 

 vlivem rozdílů teplot 

 posunem tektonických desek 

 výbuchem podzemních sopek 

 globálním oteplováním 

 klimatickými změnami 

 nebo jinými současnými faktory. 

11.1.1. Celosvětově nejznámější živelní pohromy  

 povodně, mořské zátopy, tsunami 

 tornáda, vichřice, větrné bouře, cyklony, bouře 

 zemětřesení, sesuvy půdy 

 záření 

 laviny 

 velké lesní požáry 

 dopad meteoritu apod. 

Vzhledem k obšírnému záběru řešené problematiky vlivů, druhů a typů živelních 

pohrom, budu zohledňovat top živelní pohromy typické pro naše klimatické pásmo. 

Živelní pohromy: 

 povodně  

 sesuvy půdy (úzká spojitost mezi těmito živelními pohromami) 

 Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru. Živelní pohromy dokážou nadělat obrovské 

škody a dosáhnout katastrofických rozměrů. Udeří zpravidla najednou a většinou 



38 

 

neočekávaně. Zpustoší určité území, zničí obydlí (v řešené souvislosti mezi obydlí patří 

i ubytovací zařízení), majetek, komunikace, zdroje obživy, dle [22].  

11.2. Vlivy živelních pohrom na ubytovací zařízení 

 Rozsah živelních pohrom nezávisí jen na intenzitě vzniklé mimořádné situace, ale i na 

dalších faktorech, které mohou ovlivnit ubytovací zařízení. 

Vlivy, jež mohou zintenzivnit vliv a dopad živelní pohromy:  

 koncentrace lidí v daném území 

 charakteristika území 

 klimatické pásmu  

 místní průmysl 

 hustota dopravy 

 rizikové technologie 

 stupeň připravenosti daného území (hovoříme o připravenosti na mimořádné 

události, dále pak krizová připravenost), 

 připravenost obyvatel (jejich informovanost, co dělat v případě nastalé 

mimořádné události)  

 dostupnost a vybavenost záchranářských jednotek 

 ekonomický, kulturní a místní význam apod. 

11.2.1. Sekundární následky živelních pohrom 

Důležitou součástí připravenosti je prevence a znalost, jak likvidovat následky živelních 

pohrom tak, aby bylo zabráněno sekundárnímu (souvisejícímu) působení škodlivým jevům. 

Živelní pohroma, může vyvolat další mimořádné události, které mohou ovlivnit bezpečnost 

ubytovacího zařízení.  

Následky: 

 hladomor, epidemie, nákazy 

 nekontrolovatelný pohyb obyvatel 

 uvolnění nebezpečných látek  

 výpadky energetických a zásobovacích sítí (elektřina, voda, plyn, teplo a další) 

 požáry, výbuchy, apod.  
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11.3. Top živelní pohroma  - povodeň  

Povodeň je fáze hydrologického režimu vodního toku, která se vyznačuje náhlým, 

obvykle krátkodobým zvýšením průtoků a vodních stavů. Povodněmi se v intencích vodního 

zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2011 Sb. rozumí přechodné výrazné zvýšení 

hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území 

mimo koryto vodního toku a může způsobit škody, dle [25]. Pro Českou republiku 

v posledních desetiletích, představují největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof, 

při nichž vznikají nejen rozsáhlé materiální škody, ztráty na životech, devastaci krajiny 

ovlivňují rostlinstvo, zvěř, kvalitu spodních vod, včetně ekologických škod, ale i psychickou 

zátěž, jež je způsobena ztrátou majetku, blízkých, zdraví apod.  

V této souvislosti je nutné připomenout, že je nutné navrhovat a realizovat opatření, která by 

jejich následky minimalizovala. Možnost realizace opatření je široká, od  předpovědní služby 

přes funkční integrovaný záchranný systém až k navrhování a realizaci protipovodňových 

opatření v krajině.  

Povodně mají vysoký podíl na ekonomickém propadu u nás i v zahraničí.  Z tohoto 

negativního faktu plyne důležitost polohy a charakteristika území pro výstavbu ubytovacího 

zařízení.    

11.3.1. Příčiny povodní 

 klimatické změny, anomálie počasí 

 velké množství dešťových srážek, přívalové deště 

 kácení porostů 

 rychlé tání sněhu a ledu apod. 

Jak jsou chráněna ubytovací zařízení? A je případné opatření zohledněno v jednotné 

klasifikaci? 

11.3.2. Zdroje informování  

 sirény 

 sdělovací prostředky 

 místní rozhlas 

 mobilní megafony 

11.3.3. Povodňová opatření 

 stanovení záplavových území  

 vymezení směrodatných limitů stupňů aktivity 
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 povodňové a evakuační plány 

 povodňové prohlídky 

 příprava a činnost předpovědní a hlásné povodňové služby 

 organizační a technická příprava 

 vyklízení záplavových území 

 příprava účastníků povodňové ochrany 

 varování při nebezpečí povodně 

 zřizování a činnost hlídkové služby 

 evidenční a dokumentační práce 

Jaká povodňová opatření mají ubytovací zařízení? A je případné opatření zohledněno 

v jednotné klasifikaci? 

11.3.4. Dopady a důsledky povodní na ubytovací zařízení 

 přerušení dodávek energií (elektriky, plynu, tepla) 

 narušení dodávek pitné vody 

 přerušení dodávek zásobování 

 zaměstnanci se nemohli dostavit do práce 

 ekonomický dopad – narušení chodu  

 možnost vzniku nákaz (úmrtností zvěře, domácího skotu) 

 možnost vzniku nákazy (vlivem kontaminované pitné vody) 

 dlouhodobá – obnova území (orná půda, podzemní vody, rostlinstvo, apod.) 

 sesuvy půdy 

 ohrožení života, zdraví, majetku (včetně psychických poruch) 

 narušení funkčnosti telekomunikačních vazeb  

 nárůst kriminality, apod. 

11.4. Události způsobené povodněmi 

Připomeňme si povodně z roku 1997 na Moravě, Slezsku a na Východě Čech. Záplavy 

tenkrát zasáhly i sousední země Polsko, Slovensko, Rakousko. Povodňová vlna z Odry 

se ničivě projevovala i v úsecích hranice s Německem. Povodeň na Moravě se svým rozsahem 

zařadila mezi katastrofy evropských rozměrů. Srážky, které během páru dnů spadly v povodí 

Odry a Moravy, přesáhly zhruba polovinu úhrnu ročních srážek. Obě řeky se rozvodnily 

na úroveň 150leté až 500leté vody, dle [18]. 



41 

 

Poničila více, jak třetinu území Slezska a Moravy. Ochromila dopravu, zásobování. 

Ekonomický dopad byl vyčíslen v miliardách. Opakovaným výskytem povodně řadíme 

v posledních dvou desetiletích mezi top události, nejen u nás, ale i v zahraničí.  

11.4.1. Škody po povodních v roce 1997 v číslech  

 zahynulo 50 osob, dle [18] 

 zničeno bylo 2151 domů, dle [18] 

 dalších 5652 se stalo neobyvatelnými z důvodu porušení statiky, promáčení, 

částečného zničení apod., dle [18]. Mezi nimi byla i řada ubytovacích zařízení, 

hotelů. 

 strženo 26 mostů, přerušeny dopravní uzly, dle [18] 

 celkové škody byly odhadnuty na 63 miliard korun, dle [18] 

11.5. Legislativní opatření  

Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před povodněmi 

na území ČR, který byl schválen vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Řízení 

ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány povodňové komise, které 

spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor 

České republiky, zdravotnická záchranná služba, policie České republiky aj.)., které se řídí 

povodňovými plány, dle [29].  

11.5.1. Změny v legislativě po povodních v roce 1997 

K 1. lednu 2001 nabyl účinnosti soubor důležitých zákonů tzv. „krizové“ legislativy, 

kterými jsou, dle [42] : 

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 souběžně byl novelizován zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákon 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky (byla převedena problematika v oblasti civilní ochrany z působnosti 

Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra).  
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 Řešení následků povodní v letech 1997 a 1998 ukázalo nutnost koordinace provádění 

záchranných a povodňových prací a zejména nutnost koordinace nasazování sil a prostředků 

složek integrovaného záchranného systému, dle [42].  

11.5.2. Následné změny v legislativě od roku 2002 

Od roku 2002 došlo k řadě dalších legislativních změn, kdy v roce 2007 vstoupil 

v platnost nový stavební zákon, vládou byl v roce 2007 schválen Plán hlavních povodí České 

republiky a v roce 2009 celostátní dokument územního plánování Politika územního rozvoje 

ČR 2008. Dále byl v roce 2010 novelizován vodní zákon, (tzv. velká novela), dle [42].  

11.6. Závěr - živelní pohroma 

Vzhledem k řešené problematice stanovení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení 

můžu závěrem k hrozbě živelních pohrom, na základě popisovaných skutečností, konstatovat, 

že důležitost prevence, připravenosti je stejně podstatná, jako faktory ovlivňující ubytovací 

zařízení, osoby ubytované, zaměstnané a žijící v okolí.  

Stanovení hodnocení úrovně bezpečnosti v ubytovacím zařízení se řídí stejnými 

pravidly, jako při stanovení úrovně hodnocení bezpečnosti v kapitole 10, článku 10.6.   
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11.6.1. Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – živelní pohromy  

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 
 

náhradní ubytování 
 

statické narušení objektu 

 blízkost přehrad, jezer 
 

lékař na zavolání neb v objektu 
 

sesuvy půdy 

blízkost řeky 
 

protipovodňová ochrana  
 

ekonomický  

 lokalita se záznamem o proběhlé 

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

 
povodňové plány 

 

přerušení dodávek 

zásobování 

 v údolí 
 

snadná dostupnost složek IZS 
 

ohrožení zdraví, života  

geologické podloží nevhodného 

složení - nepropustnost (důsledek 

zadržování protékání vody) 
 

zdroje varování a informovanosti 

(sirény, místní rozhlas, mobilní 

megafony apod.) 
 

přerušení dodávek energií, 
telekomunikačního spojení 

svahovost 
 

evakuační plány 
 

nedostupnost k objektu 

podhůří (rychlé tání sněhu, ledu) 
 

vlastní technika - vysoušeče 
 

havárie, MÚ, kriz. situace 

nevhodný stav kanalizace 
 

v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů   
poškození fauny, flóry  

kácení porostů v záplavovém 
území   

vlastní technika k odčerpávání 
vody  

vznik epidemií, nákaz 

záplavové oblasti 
 

rezerva v zásobování 
 

zvýšená kriminalita 

lokalita s výskytem velkých 

dešťových srážek, přívalových 
dešťů  

 

záložní zdroje  el.energie v 

případě výpadku   

narušení hygienického 

režimu 

blízkost nadjezer  
 

rezervní zásoba pitné vody 
 

nedostatek a kontaminace 

pitné vody 

objekt se 

nachází v 

lokalitě s 

výskytem - 

lavin 

horský terén 
 

snadná dostupnost složek IZS 
 

přerušení dodávek 

zásobování 

záznam o extrémních přívalech 
sněhu  

horská služba v lokalitě 
 

přerušení dodávek energií, 
telekomunikačního spojení 

lokalita s častým výskytem 

anomálií počasí - rychlé teplotní 

změny 
 

profesionalita personálu, který 

včas upozorní na možnost vzniku 

lavinového nebezpečí 
 

ohrožení zdraví, života 

těžba v okolí 
 

lékař na zavolání  neb v objektu 
 

statické narušení objektu 

záznam o nedbalosti - lidský 
faktor  

vlastní sněžná technika  
 

sesuvy půdy 

horský terén bez porostu 
 

protilavinové zábory 
 

ekonomický  

Tabulka 8: Hodnocení bezpečnosti - živelné pohromy, část A 
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hrozby faktory zvyšující vliv hrozby ano/ne faktory snižující vliv hrozby ano/ne možný dopad 

objekt se 

nachází v 

lokalitě, 

klimatickém 

pásmu (další 

vliv charakter 

území) s 

výskytem 

velkých 

lesních požárů 

blízkost lesu 
 

náhradní ubytování 
 

ekonomický  

typ vegetace v lokalitě 
 

v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů   
statické narušení objektu 

klimatické pásmo (vedra, sucha)-

možnost samovznícení   

pravidelnost kontrol požárně 

bezpečnostních zařízení  

možnost vzniku epidemií, 

nákaz  

blízkost starých luk (podm. pro 
šíření požáru)  

volné příjezdové komunikace 
 

nedostatek pitné vody 

vypalování porostů 
 

snadná dostupnost složek IZS 
 

respirační problémy 

lidský faktor - nedbalost 
 

vlastní zdroje k hašení (vlastní 

studna, rybník)  

přerušení dodávek energií, 

telekomunikačního spojení 

propojená výstavba  
 

lékař na zavolání neb v objektu 
 

zamoření 

záznam o častý výskyt blesků 
 

vnitřní protipožární signalizace 
 

poškození fauny 

svahovost  
 

viditelná označení uzávěrů energií 
 

ohrožení zdraví, života 

blízkost polí 
 

požárně bezpečnostní zařízení v 

objektu  
havárie, MÚ, kriz. situace 

členitost terénu 
 

požární hlásiče 
 

poškození flóry 

oblast s výskytem silných větrů 
(podm. pro šíření požáru)  

zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, mobilní megafony 
apod.) 

 
přerušení dodávek 

zásobování 

objekt se 

nachází v 

lokalitě, 

klimatickém 

pásmu (další 

vliv charakter 

území) s 

výskytem, či 

možností 

vzniku sesuvu 

půdy 

horský terén  
 

snadná dostupnost složek IZS 
 

ohrožení zdraví, života 

svahovost  
 

náhradní ubytování 
 

ekonomický  

povodně, záplavy  
 

v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů   
statické narušení objektu 

poddolovaná lokalita 
 

lékař na zavolání, neb v objektu 
 

nedostatek pitné vody 

blízkost dolů, stále přetrvávající 

těžba  

zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, apod.)  
poškození flóry a fauny 

výstavba v okolí 
 

zabezpečení stavebních části, jež 
se tlakem při sesuvu mohou 

zbortit 
 

přerušení dodávek 

zásobování 

havárie - průsaky vody 
 

záložní zdroje  el.energie v 
případě výpadku   

kontaminace vody 

blízkost lomů 
 

ochrana proti ujíždění svahů 
 

havárie, MÚ, kriz. situace 

blízkost dopravní tepny 

(přetěžování komunikací)  

vlastní technika k odstranění půdy 

- uvolnění přístupových cest  

přerušení dodávek energií, 

telekomunikačního spojení 

Tabulka 9: Hodnocení bezpečnosti - živelné pohromy, část B 

 

Následují dvě závěrečné výsledné tabulky č. 6, 7, které jsou totožné s tabulkami uvedenými 

již v kapitole č. 10., odst. 10.6.1.  

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

Tabulka 7.: Hodnocení míry bezpečnosti ubytovacího zařízení 
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12. Hrozba havárií na ubytovací zařízení 

Rozvojem technologií a dopravy je vznik technologických a dopravních havárií 

mnohem intenzivnější než tomu bylo v minulosti – průmyslové havárie, havárie při přepravě 

nebezpečných látek a jejich uskladňování, radiační havárie, dopravní a letecké nehody 

velkého rozsahu, apod.  

12.1. Havárie ovlivňující ubytovací zařízení  

 Současně rozvoj technologií a dopravy zapříčinil intenzivnější vznik různých druhů 

havárií, které mohou svým vznikem ovlivnit chod, bezpečnost ubytovacího zařízení a ochranu 

osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí).  

Jedná se například o tyto havárie: 

 průmyslové a průmyslových zařízení 

 havárie vzniklé při přepravě nebezpečných látek a jejich uskladňování a jejich 

následné likvidaci 

 havárie vzniklé porušením zdrojů energií 

 havárie způsobené selháním lidského faktoru 

 havárie zapříčiněné kriminálním či teroristickým činem 

 ekologické havárie  

 dopravní havárie (automobilové, letecké, železniční nehody velkého rozsahu) 

 radiační havárie 

 jaderné havárie 

 havárie vzniklé v souvislosti se vznikem živelní pohromy 

 havárie vzniklé v souvislosti s klimatickými změnami, anomáliemi 

 havárie vzniklé z důvodu nedostatku finančních prostředků – vliv ekonomické 

krize  

 havárie vzniklé na základě nepřipravenosti, neinformovanosti kompetentních 

osob, apod. 

Existuje mnoho druhů, typů havárií, které svým vznikem, mohou ovlivnit ubytovací 

zařízení (jejich chod) a ochranu osob (ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí).  
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Vzhledem k obšírnosti typů havárií a jejich podnětům se k řešené problematice budu 

zabývat těmi nejčastějšími, souvisejícími s polohou a charakteristikou území ubytovacího 

zařízení.  

Havárie: 

 požár a související  

 dopravní havárie (vznik výbuchu, požáru při přepravě nebezpečných látek) 

12.2. Top havárie - požár  

Jako nejčastější havárii uvádím k řešené problematice požár, který může být způsoben, 

nejen nedodržením požadavků daný zákonem, ale i jinými vlivy. 

Vlivy: 

 selhání lidského faktoru 

 požárem okolních budov 

 požárem okolních porostů, lesů 

 živelními pohromami 

 klimatickými změnami 

 kriminalitou (žhářství), teroristickým útok apod. 

 ekonomickou nestabilitou  

V § 51 vyhlášky MV č.21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o požární ochraně, definujeme požár takto:  „Pro účely požární ochrany se za požár považuje 

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo 

ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.“ 

dle [30]. Je celá řada kriterií, dle kterých rozdělujeme požáry a každé z kritérií má určitý vliv 

na průběh požáru, záchranu životů i na způsob hašení požáru.  

12.3. Související legislativa v oblasti požární ochrany 

Dle zákona č. 133/2006Sb. – Zákon o požární ochraně, Hasičský záchranný sbor (HZS) 

stanoví, ve svých vyjádřeních podmínky pro umístění, výstavbu a dále také pro užívání 

objektu, v našem případě ubytovacího zařízení. Podmínky dané HZS co by dotčeného orgánu, 

zohledňují uvažovaný druh stavby, její využití a umístění, vše v souladu s popisovaným 

zákonem, dle [5]. 
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 Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 

občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany, dle [5]. 

 Každý je povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 

život a zdraví osob, zvířata a majetek, při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou 

pomoc, dle zákona [48]. 

V zákoně 133/1985Sb., dle zákona [48], je podrobně popsána problematika, požární 

bezpečnosti objektů, která patří bezpochyby k prvotním z pohledu ochrany osob v objektu 

(v našem případě ubytovacích zařízení). Zákon popisuje nejen rozdělení objektů, 

dle nebezpečnosti z požárního hlediska, ale i přesně uvádí jak je třeba objekty chránit. Zákon 

se dále zaobírá problematikou chování při a před vznikem požáru, který patří 

k nejrozšířenějším mimořádným událostem, které mohou nastat, z pohledu řešené 

problematiky. Uveďme si základní povinnosti, které vyplývají z tohoto zákona.    

12.4. Základní požární zásady v ubytovacích zařízeních 

dle zákona o požární ochraně  

Z pohledu klasifikace (bodové hodnocení) jsou  hotelové pokoje vybaveny např. varnou 

konvicí, mikrovlnou troubou, lednicí. Nevyjímaje elektrických vysoušečů vlasů a zásuvek 

umístěných v koupelnách. Je třeba zmínit, že tento trend v západní Evropě je velmi nezvyklý. 

Riziko vzniku požáru, nastává i v případě neopatrného zacházení s elektrickým zařízením. 

Jisté je, že požárních rizik v tak, kolikrát komplikovaných objektech jako jsou hotely, bychom 

našli nespočet.  

Je na místě uvést základní zásady, povinnosti a prostředky vyplývající z požárního 

zákona. Co je třeba dodržovat z pohledu požární prevence, dle zákona [48]: 

 obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem 

na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu; 

u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení, 

  vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat 

volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty 
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a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, 

k uzávěrům vody, plynu, topení k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu 

ovládání požárně bezpečnostních zařízení, 

 dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností, 

  označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 

nákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,  

  pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně 

odstraňovat zjištěné závady, 

  umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností 

na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace 

vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem 

a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, 

  poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky 

nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, 

 nevypalovat porosty, 

 umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití,  

 každý z provozovatelů ubytovacího zařízení by měl dodržovat pravidelnost kontrol 

hasicích přístrojů.  

K provedení rychlého a účinného zásahu musí zajišťovat právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby, v naší řešené problematice majitelé či provozovatelé ubytovacích zařízení tyto 

níže uvedené kroky, které zajistí aby, dle zákona [48], 

 bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popř. uvedeny 

další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo 

vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice, 

   byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich 

provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání, 

  byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 

3  metry k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody 

určeným k hašení požárů, 
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  bylo provedeno označení (dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní 

plocha pro požární techniku“) a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku 

a požárních výtahů, 

  byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest např. 

požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární 

vodou, 

  byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického 

proudu, uzávěry vody, plynu, uzávěry rozvodů ústředního topení. 

 byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob 

ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo 

osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být 

provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné 

a dostupné z každého místa, 

  byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), 

které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo 

záchranné práce, 

  chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem 

zvyšujícím požární riziko.  

12.5. Úroveň vnitřního požárního bezpečnostního opatření 

ubytovacích zařízení  

Jedná se o technologie, které mohou a nemusí být součástí standardního vybavení 

ubytovacího zařízení, na základě vyjádření HZS.  

12.5.1. Druhy vnitřního požárního zařízení v ubytovacích zařízeních 

 elektronická požární signalizace (EPS)  - soubor zařízení, kterým se akusticky 

i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru. Účelem zařízení EPS je včasná 

signalizace vzniklého požáru. Samočinně nebo prostřednictvím obsluhy předává 

informace osobám určeným k zásahu na požáru a umožňuje ovládat příslušná 

technologická zařízení v objektu sloužící proti šíření požáru nebo k hašení. 

Systém EPS je modulární decentralizovaný systém, který se skládá z nové 

generace ústředen, požárních hlásičů a nových ovládacích panelů, dle [10].  

 požární hlásiče 

 požární čidla  
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Požadavky z požárního hlediska jsou stejně důležitá, jako požadavky na výstavbu, 

rekonstrukci či změny užívání a řídí stavebním zákonem. Provázanou problematikou 

související s požární ochranou je samotná výstavba ubytovacího zařízení. 

12.6. Požadavky na výstavbu ubytovacího zařízení  

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního 

zákona), ve znění pozdějších předpisů.  Každý stavební objekt musí projít určitým druhem 

stavebního řízení, dle [5], a smí být užíván pouze v souladu s vydanými rozhodnutími. 

V každém stupni územního či stavebního řízení se k projektové dokumentaci stavebního 

záměru vyjadřují dotčené orgány. Z pohledu požární bezpečnosti je dotčeným orgánem 

Hasičský záchranný sbor (HZS). Pro danou stavbu ubytovacího zařízení, je způsob požární 

ochrany objektu předepsaný v rámci řízení, dle zákona [48]. Musí být splněny a kontrolovány, 

a to nejen v rámci stavební kolaudace objektu, kdy HZS ověří provedení podmínek daných ve 

vyjádření, ale také v rámci následného provozu. V případě, že provozovatel hodlá změnit 

způsob využití objektu, nebo jeho konstrukční změny, je povinný se řídit ustanoveními 

stavebního zákona, dle [5], a tím také následným vyjádřením dotčených orgánů, tj. také HZS 

v oblasti požární ochrany. 

V rámci řízení o povolení stavby, dle zákona [49], stavební úřad přezkoumá na základě 

žádosti a předložených dokladů, zda stavbu lze podle nich provést a ověří zda: 

 projektová dokumentace (PD) je zpracována v souladu s územně plánovací 

dokumentací a podmínkami územního rozhodnutí nebo souhlasu 

 PD je úplná, zpracována oprávněnou osobou, zda jsou v odpovídající míře řešeny 

obecné požadavky na výstavbu 

 je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby, dle zvláštních právních předpisů 

(například vodoprávní povolení), 

 předložené doklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, tj. také 

podmínkami stanovených HZS 

K žádosti dále žadatel připojí, dle zákona [49]: 

 doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou 

provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení, 

tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí 

 plán kontrolních prohlídek 
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 závazná stanoviska dotčených orgánů, byla-li pořízena před podáním 

 projektovou dokumentaci 

Projektová dokumentace přiložená k žádosti o stavební povolení musí obsahovat tyto 

základní části, dle zákona [49]: 

 průvodní zpráva 

 souhrnná technická zpráva, jejíž součástí je požárně bezpečnostní řešení stavby, 

předkládané ke kontrole a odsouhlasení HZS. 

 situace stavby, dokladová část a dokumentace objektů 

 zásady organizace výstavby 

Pokud je stavební objekt užíván zcela v souladu s platnými stavebními povoleními, 

za kterých na objekt byly vydány, má provozovatel a uživatel jistotu, že splnil požadavky 

na požární bezpečnost z pohledu stavebního zabezpečení, dle [5]. Samotný požárně bezpečný 

provoz objektu, pak dále musí být v souladu zejména se zákonem o požární ochraně, dle 

zákona [49]. 

12.7. Události způsobené vlivem havárií  

Zmiňuji nejčastější havárie, která dle statistik se řadí stále mezi top havárie současnosti. 

Dva následné případy havárií, způsobených požárem, jsou jen malou ukázkou nebezpečnosti 

negativních faktorů, které dokážou v několika okamžicích způsobit rozsáhlé ztráty na 

majetku, zdraví, životech, fauně a flóře a zapříčinit vznik návazných hrozeb a havárií. 

12.7.1. Požár hotelu Olympic, Praha  

 K požáru došlo v 11. patře budovy. Kriminalistická 

expertiza určila ohnisko požáru, který vznikl 

od nevhodně umístěné chladničky pod stolem, kam 

neproudil vzduch. Při požáru bylo zraněno 

a v nemocnici ošetřeno 29 osob, včetně 2 dětí, 

2 příslušníci zásahové jednotky a 1 pracovník hotelu. 

Přímo na místě požáru se udusilo toxickými 

zplodinami 5 žen (2 z Finska, 3 z Belgie) a 1 muž – 

občan SRN, příčinou smrti u všech bylo podle 

pitevních protokolů udušení kouřovými plyny, 

dle [31]. 

Obrázek 4: Požár hotelu Olympic, dle[31]. 
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12.7.2. Požár rozestavěného hotelu Vista v Dolní Moravě  

Požár silně poškodil nedostavěný šestipatrový 

luxusní hotel Vista s kapacitou 300 lůžek, který 

je přímo v areálu lyžařského střediska.  

V místě zasahovalo devět hasičských jednotek, 

dle [38]. 

 

 

 

12.8. Závěr - havárie 

Vzhledem k řešené problematice stanovení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení 

můžu závěrem k hrozbě havárie, na základě popisovaných skutečností, konstatovat, 

že důležitost prevence, připravenosti je stejně podstatná, jako faktory ovlivňující ubytovací 

zařízení, osoby ubytované, zaměstnané a žijící v okolí.  

Stanovení hodnocení úrovně bezpečnosti v ubytovacím zařízení se řídí stejnými 

pravidly, jako při stanovení úrovně hodnocení bezpečnosti v kapitole 10, článku 10.6.   

  

Obrázek 5: Požár hotelu Vista, dle [38]. 



53 

 

12.8.1. 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   náhradní ubytování   ekonomický  

blízkost komunikačních uzlů - 

kamionová doprava 
  

v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
  statické narušení objektu 

klimatické pásmo (vedra, sucha)-

možnost samovznícení  
  

pravidelnost kontrol požárně 

bezpečnostních zařízení 
  

možnost vzniku epidemií, 

nákaz  

blízkost okolních porostů   volné příjezdové komunikace   nedostatek pitné vody 

vypalování porostů   snadná dostupnost složek IZS   respirační problémy 

propojená výstavba   lékař na zavolání  neb v objektu   zamoření 

blízkost polí   vnitřní protipožární signalizace   poškození fauny 

blízkost seníků   viditelná označení uzávěrů energií   ohrožení zdraví, života 

blízkost skladů s nebezpečnými 

látkami 
  

požárně bezpečnostní zařízení v 

objektu 
  havárie, MÚ, kriz. situace 

blízkost čerpacích stanic   požární čidla    zvýšená kriminalita 

blízkost ropovodů   
vlastní zdroje k hašení (vlastní 

studna, rybník) 
  přerušení dodávek energií 

blízkost plynovodů   znalost vnějších havarijních plánů   
přerušení 

telekomunikačního spojení 

blízkost vedení el .napětí   požární hlásiče   poškození flóry 

blízkost chemického průmyslu   
zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, mobilní megafony 

apod.) 

  
přerušení dodávek 

zásobování 

záznam o nedbalosti lidského 
faktoru 

  zpracovaný plán evakuace   
možnost vzniku epidemií, 

nákaz  

dopravní, 

letecké, 

železniční 

nehody 

blízkost komunikačních uzlů - 
kamionová doprava 

  snadná dostupnost složek IZS   ekonomický  

propojenost příjezdových 

komunikací s veřejnou komunikací 
  

ploty, zábrany (oddělenost od 

veřejných komunikací) 
  statické narušení objektu 

blízkost železničních přejezdů   
v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
  poškození flóry, fauny 

blízkost leteckých ranvejí, 

přistávacích ploch 
  

zdroje informovanosti (sirény, 
místní rozhlas, mobilní megafony 

apod.) 
  ohrožení zdraví, života 

Tabulka 10: Hodnocení bezpečnosti - havárie, část A 
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hrozby faktory zvyšující vliv hrozby ano/ne faktory snižující vliv hrozby ano/ne možný dopad 

havárie - 

vnitřní požár 

lednice na pokojích   elektronická požární signalizace   ekonomický  

varné konvice na pokojích   požární čidla    statické narušení objektu 

vysoušeče vlasů na pokojích   požární hlásiče   na místní význam objektu 

nepravidelnost kontrol hasicích 

přístrojů 
  

pravidelnost kontrol hasicích 

přístrojů 
  nedostatek pitné vody 

příjezdové komunikace a nástupní 
požární plochy v neudržovaném, či 

nepřístupném stavu 

  
příjezdové komunikace a nástupní 

požární plochy v udržovaném a 

přístupném stavu 

  respirační problémy 

překážky v únikových cestách   lékař na zavolání neb v objektu   zamoření 

překážky v nouzových vchodech   
volný přístup k nouzovým 

vchodům 
  

narušení hygienického 

režimu 

nepřístupnost k rozvodným 

skříním el. energie 
  

přístupnost k rozvodným skříním 

el. energie 
  ohrožení zdraví 

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

nepřístupnost k uzávěrům plynu   přístupnost k uzávěrům plynu   zvýšená kriminalita 

nepravidelná školení z požární 

ochrany zaměstnanců 
  

pravidelná školení z požární 

ochrany zaměstnanců 
  přerušení dodávek energií 

nedostupnost hasicích přístrojů   dostupnost hasicích přístrojů   ohrožení života 

není zřetelně označeno číslo 

tísňového volání 
  

 zřetelně označeno číslo tísňového 

volání 
  

přerušení 

telekomunikačního spojení 

výtahové šachty, komíny, topení 

na tuhá paliva 
  

zdroje informovanosti (sirény, 

místní rozhlas, mobilní megafony 

apod.) 

  
přerušení dodávek 

zásobování 

klimatické potrubí   zpracovaný evakuační plán     

kotelna v objektu   přítomnost lékaře   poškození okolní fauny 

lidský faktor - nedbalost (uvést v 

př., že již byl zaznamenáno 
pochybení) 

  
v lokalitě sbor dobrovolných 

hasičů  
  poškození okolní flóry 

Tabulka 11: Hodnocení bezpečnosti - havárie, část B 

 

Následují dvě závěrečné výsledné tabulky č. 6, 7, které jsou totožné s tabulkami uvedenými 

již v kapitole č. 10., odst. 10.6.1.  

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

Tabulka 7.: Hodnocení míry bezpečnosti ubytovacího zařízení 
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13. Hrozba kriminalita, terorismus na ubytovací zařízení 

Nejrozšířenější negativní problém současnosti je kriminalita. Tento aspekt patří 

bezpochyby k nejdiskutovanější problematice každého státu. Riziko vzniku trestných činů 

v ubytovacích zařízeních, není neobvyklý jev a může ohrozit nejen nás osobně, náš pobyt, 

ale samozřejmě i chod námi vybraného ubytovacího zařízení. 

Z bezpečnostního hlediska se však v hotelových objektech nesetkáváme pouze 

s majetkovou kriminalitou, ačkoli představuje největší procento trestných činů. V dnešním 

globálním světě, kdy se mnohem častěji setkáváme s hrozbou teroristických útoků, je třeba, 

aby si každý občan uvědomoval, jaká nebezpečí mohou hrozit a čemu je třeba věnovat 

zvýšenou pozornost, dle [14]. 

Současnost vlivem náboženských sporů, migrací lidí, etnickými střety, politickými 

spory apod. přináší novodobou negativní skutečnost, kterou známe pod názvem terorismus 

a tedy další riziko pro naše ubytované osoby.  

Projevy terorismu: 

 bombové útoky a výhružky 

 únosy letadel, lodí 

 zneužití výzkumů v lékařství 

 únosy osob a dopravních prostředků 

 držení rukojmích, vraždy 

 kybernetické útoky 

 použití chemických, biologických teoreticky i atomových zbraní apod.  

13.1. Kriminalita a její vlivy, dopady na ubytovací zařízení 

Trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha ohledech liší od trestné činnosti ostatních 

věkových skupin pachatelů. To je dáno stupněm psychického vývoje, vlastnostmi, 

zkušenostmi i motivy k páchání trestné činnosti. Mládež páchá trestnou činnost častěji 

se spolupachateli a ve skupině. Trestná činnost je ve většině případů páchána živelně pod 

vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace oproti rozumové). Impulsem pro 

trestnou činnost je v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu 

a nepřiměřené reakce. Trestná činnost se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje 

devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení, dle [12].  
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Podle statistiky kriminality, jde hlavně o poškozování cizí věci a podvod. Na druhém 

místě v žebříčku této nelichotivé statistiky jsou krádeže – hlavně z automobilů a z objektů. 

Krádeže vloupáním zaujímají třetí místo. Nejčastěji je páchají recidivisté. Dle specifikace 

činností a osob páchajících tento druh trestné činnosti v hotelových provozech rozeznáváme 

dva základní druhy kriminality – vnější a vnitřní, dle [14]. 

13.1.1. Vnější kriminalita 

Jde o typ kriminality, jenž je páchána nejrůznějšími skupinami nebo osobami, 

je namířena proti zájmům hotelu, ubytovacímu zařízení.  

Typy krádeží: 

 kapesní krádeže 

 krádeže osobních věcí a zavazadel 

 vloupání do zaparkovaných vozidel 

 krádeže na pokojích hostů. 

 Další skupinu tvoří jedinci nebo organizované skupiny pachatelů specializované 

na období konání nejrůznějších akcí v prostorách hotelu a s tím spojených společenských, 

kulturních nebo sportovních akcí, dle [14]. 

13.1.2. Vnitřní kriminalita 

Jde o typ kriminality, jenž je páchána kmenovými zaměstnanci hotelu nebo zaměstnanci 

externích firem. Tyto osoby využívají dokonalé místní a osobní znalosti prostoru, 

bezpečnostních procedur a režimu hotelu. Velmi často zneužívají své pozice s možností 

volného pohybu v celém prostoru hotelu i mimo něj. Jde buď o ojedinělé případy, 

nebo o organizované a pravidelné obohacování, dle [14].  

13.1.3. Kombinovaná kriminalita  

Jde o typ kriminality, jenž je kombinací vnitřní a vnější kriminality. Příkladem mohou 

být aktivity hotelových zaměstnanců spojené s tipováním pokojů, ve kterých se nachází 

značné finanční částky nebo majetek. Tyto informace předávají organizované skupině, která 

vnikne na pokoj a krádež provede. Může se jednat také o pomoc při vniknutí na pokoje atd., 

dle [14]. 

Závažným problémem převážně mladé generace současnosti jsou drogy, dle [13]. 

Zneužívání omamných a psychotropních látek a s tím související kriminalita je jedním 

z rizikových faktorů vnitřní bezpečnostní situace státu, a nejen státu jako celku, 

ale i jednotlivých jeho částí.  Drogy velmi často působí jako kriminální faktor, neboť jejich 
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uživatelé si prostředky na ně obstarávají velmi často nelegálně, a to různými formami 

kriminality, od majetkové, přes násilnou až po mravnostní. Skoro každodenně si můžeme 

přečíst ve sdělovacích prostředcích, o trestních činech podnícenými právě osobami 

pod vlivem drog. 

Nelegální obchod s drogami je stálou oblastí zájmu organizovaných zločineckých 

skupin, přičemž jeho výnosy často slouží k financování teroristických skupin, dle [13]. 

13.2. Terorismus a jeho vlivy, dopady na ubytovací zařízení 

Terorismem, jsou chápány takřka vždy akty násilné, nepředvídatelné, obvykle 

zaměřené na civilisty, vedoucí k vytvoření atmosféry strachu za účelem dosažení politických 

cílů. Teroristické útoky mohou být státní (zapojení armády, policie či dalších státních složek) 

a nestátní. U nestátních teroristických útoků, mluvíme nejčastěji o malé skupině s omezenými  

zdroji a do podvědomí veřejnosti se snaží dostat především neočekávanými násilnými útoky 

prováděnými taktikou „udeř a uteč“. Skrze publicitu spojenou s násilnými útoky se teroristé 

následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj prospěch medializací, dle [11].  

Z hlediska mezinárodního práva se rozdělují na, dle [11]: 

 kriminální 

 a válečné činy (criminal act and act of war) 

Terorismus spadá do kategorie válečného činu, neboť jeho motivací není zabíjet, 

ale měnit politickou situaci.  

Rozlišujeme útoky: 

 na vojenské cíle 

 na nevojenské cíle 

V reakci na tento trend se většina hotelových provozů snaží zvyšovat a zdokonalovat 

úroveň bezpečnostních opatření. Nejedná se pouze o investice do technického vybavení, 

stejnou úlohu hraje i pravidelné školení a trénink personálu v bezpečnostní problematice. 

V dnešní době je úroveň zajištění hotelu jednou z mnoha důležitých složek, které mají 

rozhodující vliv na výběr hotelu. Zvláště u zahraničních společností se setkáváme 

s důsledným prověřováním zabezpečení hotelu, dodržováním bezpečnostních procedur 

a profesionalitou personálu, dle [11].  

Kriminální a teroristické útoky patří k top hrozbám současnosti a mohou výrazně 

ovlivnit ubytovací zařízení a jeho chod, ohrozit ubytované osoby, zaměstnance, ale i osoby 

žijící v okolí. 
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13.3. Faktory zvyšující projevy kriminality a terorismu 

v ubytovacích zařízeních  

Následně uvedu základní negativní faktory, které vycházejí ze zkušeností majitelů 

a provozovatelů ubytovacích zařízení, ale také Policie ČR, dle [14]. 

13.3.1. Negativní faktory 

 pohyb neoznačených osob a osob bez doprovodu - podezřelé chování a činnosti 

osob zkoušení, zdali jsou dveře uzamčeny, snaha o proniknutí do prostoru skladů, 

salonků apod. 

  osoby pohybující se v okolí hotelu, které delší dobu sledují budovu, pořizují 

audiovizuální záznamy, zkouší různé možnosti vstupu do hotelu, dlouhodobě 

na něco čekají  

 osoby, které při vstupu kontrolují a zjišťují přítomnost pracovníků ochranky, 

instalaci kamerového systému nebo zabezpečovací techniky, popř. se někdo 

blíže vyptává na bezpečnostní úroveň hotelu 

 podezřelé skupiny osob, které společně vstupují a mohly by páchat trestnou 

činnost 

 jak je zajištěna a kontrolována uzamčenost a neporušení dveří, zámků místností 

(pokoje, kanceláře, salonky, sklady apod.)  

 zajištění ochrany hostů, čekající ve frontách – zvýšená frekvence páchaní 

kapesních krádeží, krádeží zavazadel  

 sledování osob během jednání na recepci. Při jednání s hostem je o něm možné 

zjistit základní důležité informace, které mohou být z bezpečnostního hlediska 

důležité. Nejde vždy jen o majetkové trestné činy nebo hrozbu terorismu, 

ale množí se i případy sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Proto je v 

prostoru lobby důležité věnovat pozornost přítomnosti dětí nebo mladistvě 

vypadajících osob bez doprovodu rodičů 

 neobvyklé dotazy hostů (např. do jaké částky hotel garantuje ztráty na pokojích 

či v sejfu) lze předpokládat podvodné jednání hostů 

 vydávání duplicitních klíčů/karet k pokojům - je nutná důsledná kontrola osoby 

dle předložených dokladů (nejčastěji dle cestovního pasu), na které se karta vydává  
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 přítomnost osob, které nekonzumují, konzumují velmi málo nebo si prohlížejí 

více ostatní stoly než samotnou nabídku. Ti, kdo bezdůvodně bloumají, postávají 

nebo sedí v odlehlých částech a pozorují hosty, mají pravděpodobně jiný zájem 

než se dobře nasnídat 

 osoby nepřiměřeně oděné v prostoru, který neodpovídá druhu odění 

 podezřelé předměty na pokoji - viditelná přítomnost zbraní, výbušnin, chemikálií 

nebo jiných podobných věcí 

 jak je zajištěna a kontrolována uzamčenost přístupu k hlavním uzávěrům vody, 

plynu a elektřiny 

 jak je zajištěna a kontrolována neporušenost plomb hydrantů a hasicích 

přístrojů 

 parkující podezřelá vozidla - vozidla včetně posádky, která parkují dlouhou 

dobu, jeví známky poškození nebo značného nákladu bez zjevného účelu 

parkování. Na parkovacích plochách hotelu většinou parkují hosté a krátkodobě 

návštěvníci, nikoli vozidla poškozená, stará či plná neidentifikovatelného nákladu 

 bezdůvodně zaparkovaná vozidla nebo vozidla bez dozoru v blízkosti hlavního 

vchodu do hotelu 

 zaparkovaná vozidla s podezřelými věcmi nacházejících se ve vozidle, které 

by nasvědčovaly možné trestné činnosti nebo přípravě teroristického útoku 

 odložená zavazadla nebo věci bez majitele (v prostorech chodeb, restaurací apod.)   

 podezřelé nebo nevyžádaná pošta či balíčky 

 neobvyklým situacím  - pachy, kouře, únik vody a plynu, hluk apod. 

 dodržování kontrolních mechanismů průběhu zásobování 

 věnování pozornosti novým zaměstnancům  

 zabezpečení zneužití osobních dat ubytovaných osob 

13.4. Technická bezpečnostní opatření v ubytovacích 

zařízeních 

Vzhledem k závažnosti výše popisovaných negativních jevů  - trestným činů (krádeže, 

výtržnictví pramenícím z požití drog, nepřiměřeného množství alkoholu, vraždy) možného 

terorismu, eventuální vznik mimořádných událostí, je důležité, aby ubytovací zařízení, byla 

vybavena moderními bezpečnostními alarmy, kamerami, trezory, přístupovými systémy apod.  
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Řekněme si něco o technických a lidských možnostech jejich minimalizace. K běžně 

viditelným technickým zabezpečením patří, zabezpečovací zařízení viz obrázky č. 1 - 4, 

dle [15].  

13.4.1. Typy zabezpečovací techniky 

 obrázek č. 1 - zabezpečovací přístupový systém 

 obrázek č. 2 - kamerový systém, 

 obrázek č. 3 zabezpečení celého objektu (např. celý objekt je oplocen, kde každý 

vstup je elektronicky hlídán)  

 obrázek č. 4 - celoplošné pokrytí kamerovým systémem. Možnost technického 

zabezpečení je, pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení, hlavně 

otázkou peněz. 

 

1.        2.       3.         4.  

Obrázek 6: Typy zabezpečovací techniky, dle [15] 

Výše uvedená zabezpečení patří k technologiím, které pomáhají zamezit zejména 

kriminálním negativním jevům, která bezpochyby patří mezi největší problém současnosti, 

nejen ubytovacích zařízení.  

13.5. Lidský faktor - bezpečnostní opatření v ubytovacích 

zařízeních 

 Lidský faktor samozřejmě nemůžeme opomenout, jelikož trestné činy jsou páchány 

lidmi, právě proto lidé mohou v určitých ohledech předčít novodobé technologie, jak se hned 

dozvíme, dle [14]. 

Zajištění bezpečnosti, jakéhokoli objektu je pro mnoho lidí zdánlivě jednoduché. 

Provede se uzamčení všech možných dveří, k hlavnímu vchodu se umístí pracovník ostrahy 

pro kontrolu vstupujících osob a do objektu jsou vpuštěny pouze osoby s platným vstupním 

oprávněním. Ovšem v případě tak specifického objektu, jakým je hotel, toto řešení možné 

není, neboť se jedná v podstatě o veřejný nebo z části veřejný prostor, kam je třeba zajistit 

volný vstup. Zejména z pohledu provozovatele hotelu je každá vstupující osoba chápána jako 

host, který přináší zisk. Bezpečnost hotelu proto musí být vůči hostům zajišťována 

a prováděna diskrétním způsobem, dle [14].  
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13.5.1. Druhy bezpečnosti zajišťované lidským faktorem  

 bezpečnostní službu - zajištění bezpečnosti ubytovacího zařízení 

specializovanou bezpečnostní společností, kde se klade důraz na profesionalitu, 

čest,  

 spolupráce bezpečnostní služby s personálem ubytovacího zařízení, kdy 

každý hotelový zaměstnanec na jakékoli pracovní pozici by měl být součástí 

širšího bezpečnostního týmu a tím přispět k ochraně, dle [14].  

 portýři a dveřníci, 

 pracovníci recepce 

 pracovníci restaurace 

 pracovníci úklidu  

 pracovníci na těchto pozicích přicházejí do kontaktu s hosty nebo osobami vstupujícími 

do hotelu, mají tedy jedinečnou možnost zjistit informace o potenciálních podezřelých 

osobách. Důležité je věnovat pozornost nestandardním a podezřelým okolnostem a jakýmkoli 

nesrovnalostem, např. nepřiměřenému oblečení (kabáty či dlouhé bundy v letním období), 

pod kterým lze ukrýt zbraně, předměty pocházející z trestné činnosti nebo nástroje k ní 

sloužící, dle [14] 

13.5.2. Vlastnosti zvyšující úroveň bezpečnosti ubytovacích zařízení 

Více očí více vidí, neboli pozorovací schopnost. Velice snadno je možné rozpoznat 

osoby, které do daného pracovního místa nepatří, chovají se podezřele, snaží se vniknout 

na pokoj nebo do jiných prostor, dle [14]. 

 Vystupování, úsměv je jednou z nejlepších forem obrany. V rámci dodržení 

hotelových standardů je nutné se, při kontaktu s jakoukoliv osobou, usmívat. V prvním 

okamžiku kontaktu nemůžete s určitostí vědět, zda se nejedná o hotelového hosta.  

Tímto poukazujeme na profesionalitu a proškolenou personálu, což je základem bezpečnosti 

ubytovacího zařízení. Pokračujme v těchto základních lidských vlastnostech, které nám 

novodobá technologie nemůže nahradit, dle [14]. 

Aktivita jedná se o jednoduchý a velice účinný přístup k osobě. Vhodně zvolenou 

formou oslovení se získávají potřebné a cenné informace o dané osobě. Zjistí se, zda se jedná 

o hosta, návštěvníka, zaměstnance dodavatelské firmy. Zaměřením se na chování, řeč těla, 

argumentaci, projevy nervozity, dle [14].  
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Důslednost na prokázání se klíčem/kartou, že osoba pohybující se po ubytovacím 

zařízení, je opravdu hostem. Stejně tak pokud se jedná o návštěvníka. Je vždy nutno ověřit 

pravdivost informací, dle [14]. 

  Komunikace, veškeré podezřelé chování osob v prostoru hotelu nebo v jeho těsné 

blízkosti je třeba hlásit pracovníkům ochranky nebo vedoucím. Včasný přenos informací 

k výkonným složkám hraje významnou roli pro adekvátní reakci. Záznamem veškerých 

podrobností o podezřelé osobě (výška, váha, barva vlasů, etnikum, pohlaví, místo apod.), 

se napomůže následné identifikaci podezřelého, dle [14]. 

Zdvořilost a profesionalita jsou dva důležité účely. U hosta navozuje vřelý a pozitivní 

pocit z poskytovaných služeb. Na druhou stranu dává jasný signál o všímavosti a bdělosti 

hotelového personálu potencionálním pachatelům, kterým se tak sníží možnost 

nepozorovaného vniknutí společně s možností jejich pozdější identifikace, dle [14].  

13.5.3. Režimová opatření zvyšující bezpečnost ubytovacích zařízení  

Dodržením nastaveného režimového opatření. Dbá se na uzavření a uzamčení všech 

dveří od skladů, kanceláří a technických místností. Pro zajištění ostrahy a ochrany hotelu je 

nutné, aby všichni zaměstnanci dodržovali nastavená režimová opatření. Patří sem nošení 

jednotného pracovního oděvu a viditelného označení příslušnosti k hotelu. Ke vstupu 

do objektu zaměstnanci používají pouze zaměstnanecký vstup, kde se prokazují 

zaměstnaneckým průkazem, dle [14].  
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14. Ochrana ústavních činitelů v ubytovacích zařízeních 

K výše zmiňovaným hrozbám kriminality a terorismu souvisí návštěva, dle [43]: 

 ústavních činitelů 

  akce velkého rozsahu nebo mezinárodního významu útvar zabezpečuje 

v součinnosti s dalšími útvary policie 

 presidenta Spojených států amerických, prezidenta Ruské federace 

 papeže 

 nebo při konání společných jednání více hlav států a vlád  

která svou významností, tento druh hrozby může výrazně ovlivnit, respektive přispět. 

Ochranou ústavních činitelů se zaobírá „Útvar pro ochranu ústavních činitelů“, dle [43]. 

 

Obrázek 7: Znak Útvaru pro ochranu ústavních činitelů, dle [43]. 

Co poskytuje „Útvar pro ochranu ústavních činitelů“, dle [43]: 

 poskytuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu trvale chráněných 

ústavních činitelů České republiky a osob, kterým je po dobu jejich pobytu na území 

České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod, dle [43]. 

 zajišťuje ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí 

velvyslanců) a ochranu chráněných objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní 

pořádek a bezpečnost, které schválila vláda - Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

Senátu Parlamentu ČR, Ústavního soudu ČR, Úřadu vlády ČR, Ministerstva 

zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších (např. část mezinárodního letiště 

Praha - Ruzyně), dle [43] 

 provádí hygienicko-toxikologickou ochranu, komplex opatření směřujících k zajištění 

nezávadnosti potravin určených pro chráněné osoby, dle [43] 

 organizuje v souvislosti s ochranou chráněných osob opatření k zajištění bezpečnosti 

osob a objektů, dle [43], mezi něž patří i ubytovací zařízení 
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14.1. Zajištění bezpečnosti ubytovacího zařízení 

Zajištění bezpečnosti chráněného objektu bývá realizováno zpravidla kombinací více 

opatření, dle [43]. 

14.1.1. Typy opatření v ubytovacím zařízení 

 fyzická ochrana objektu (kterou je komplex úkolů plněný osobami zařazenými 

k ochraně objektu), dle [43] 

 přijetím režimových opatření, dle [43] 

14.1.2. Režimová opatření v ubytovacím zařízení 

Režimovými opatřeními se rozumí opatření týkající se nastolení jiného bezpečnějšího 

režimu chodu ubytovacího zařízení s ohledem na bezpečnost ubytovaného ústavního činitele. 

Režimová opatření, dle [43]: 

 podmínky a pravidla platná pro vstup a výstup osob 

 podmínky a pravidla platná pro vjezd a výjezd vozidel do objektu a jejich 

činnost (pohyb) v objektu 

 systém evidence klíčů 

 označování a ukládání klíčů 

 uzamykání a pečetění místností 

 způsob provádění pochůzek a kontrol apod., 

14.1.3.  Opatření technickými prostředky v ubytovacím zařízení 

Opatření technickými prostředky, jsou některá ubytovací zařízení, již vybavena. Opět 

hovoříme o nadstandardní vybavenosti ubytovacího zařízení, jež zvyšuje úroveň bezpečnosti 

a tím i úroveň ubytovacího zařízení. Tento druh nadstandardního vybavení, které 

je v současnosti, s ohledem na nespočetném výskytu negativních faktorů, důležitou součástí 

ubytovacího zařízení. 

Technické prostředky, dle [43]: 

 mechanické zábranné prostředky 

 zařízení elektronické zabezpečovací signalizace 

 tísňové hlásiče 

 speciální kamerový systém 

 elektronická kontrola vstupů 

 zařízení elektronické požární signalizace 
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 detektory látek nebo zařízení pro vyhledávání kovů, výbušnin a polovodičů 

 rentgenové tunely 

 bezpečnostní detekční rámy pro kontrolu vstupu osob a dalšími opatřeními 

Popisovanou skutečností jsme si ověřili vyžadující nutnost bezpečnostních opatření, bez 

kterých není možno ubytovat ústavního činitele. Znovu se dostáváme k otázce, zdali výše 

míry zabezpečení, bezpečnostní úroveň je zohledněna v současné klasifikaci a hodnocení 

ubytovacích zařízení.  

14.2. Závěr – kriminalita, terorismus, ochrana ústavního 

činitele 

Vzhledem k řešené problematice stanovení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení 

můžu závěrem k hrozbě kriminalita, terorismus, ochrana ústavního činitele, na základě 

popisovaných skutečností, konstatovat, že důležitost prevence, připravenosti je stejně 

podstatná, jako faktory ovlivňující ubytovací zařízení, osoby ubytované, zaměstnané a žijící 

v okolí.  

Stanovení hodnocení úrovně bezpečnosti v ubytovacím zařízení se řídí stejnými 

pravidly, jako při stanovení úrovně hodnocení bezpečnosti v kapitole 10, článku 10.6.   
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14.2.1. Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – kriminalita, 

terorismus 

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

Kriminalita, 

vnitřní, vnější, 

kombinovaná 

pohyb osob bez doprovodu 
 

ochranka 
 

ekonomický 

nezajištěny přístupy hlavním 

uzávěrům vody, plynu a elektřiny  
zabezpečovací přístupový systém 

 

přerušení dodávek pitné 

vody 

možnost parkování nehostů 
 

kamerový systém 
 

havárie, MÚ, kriz. situace 

neuzamčenost a porušení dveří, 

zámků místností (pokoje, kanceláře, 

salonky, sklady apod.). 
 

pravidelná kontrola uzamčenosti 
dveří, místností apod.  

nález podezřelých předmětů 
na pokoji 

nezajištění ochrany hostů, čekající 

ve frontách   
monitorování vnějšího parkoviště 

 
ohrožení života, zdraví 

neprofesionalita personálu - 
sdělování osobních udájů o 

ubytovaných 
 

zabezpečení celého objektu - plot, 

zdivo, elektronická brána  

poškození hlavních 
uzávěrům vody, plynu 

a elektřiny. 

bez kontroly pohybu neoznačených 
osob   

proškolení portýři, dveřníci, 
úklidová služba  

ohrožení kulturních 
památek  

vydávání duplicitních klíčů/karet 

k pokojům bez kontroly dokladu 
totožnosti 

 

ochrana potravin (možnost otrávit, 

uspat apod.)  

přerušení dodávek energií 

(plyn,teplo, elektriky) 

možnost bezdůvodného zaparkovaní 
vozidla bez dozoru v blízkosti 

vstupu do objektu 
 

systém evidence klíčů, karet 
 

kontaminace vody  

neprovádění kontrol mechanismů 
průběhu zásobování  

recepce  
 

statické narušení objektu 

terorismus 

návštěva ústavního činitele 
 

ochrana potravin (možnost otrávit, 
uspat apod.)  

statické narušení objektu 

odložená zavazadla nebo věci bez 

majitele (v prostorech chodeb, 
restaurací apod.).   

  ochranka   
nález podezřelých předmětů 

na pokoji 

podezřelá zaparkovaná auta    proškolený personál   návštěvnost 

podezřelá nebo nevyžádaná pošta či 

balíčky. 
  zabezpečovací přístupový systém   havárie, MÚ, kriz. situace 

 podezřelé předměty, zbraně na 

pokoji 
  kamerový systém   

přerušení dodávek energií 

(plyn,teplo, elektriky) 

podezřelý zdravotnický materiál 
(výroba omamných látek) 

  
kontrola uzamčenosti dveří, 

místností apod. 
  ohrožení života, zdraví 

bez kontroly pohybu neoznačených 

osob  
  

zabezpečení celého objektu - plot, 

zdivo, elektronická brána 
  

poškození hlavních 
uzávěrům vody, plynu 

a elektřiny. 

 Tabulka 12: Hodnocení bezpečnosti - kriminalita, terorismus 

 

Následují dvě závěrečné výsledné tabulky č. 6, 7, které jsou totožné s tabulkami uvedenými 

již v kapitole č. 10., odst. 10.6.1.  

Tabulka 6.: Hodnocení bezpečnosti dopadu na chod ubytovacího zařízení 

Tabulka 7.: Hodnocení míry bezpečnosti ubytovacího zařízení 
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15. Aplikace stanovení úrovně bezpečnosti na vytypovaný 

objekt 

V této části se budu zabývat konkrétně vybraným objektem, kterým je čtyřhvězdičkový 

hotel  Adámkova vila – dům č.p. 28 v Raškovicích. Dvoupodlažní objekt, rekonstruovaný 

v letech 2005 – 2008, kolaudovaný v květnu 2008, dle [6]. 

 

Obrázek 8: Adámkova vila před rekonstrukcí, dle[6] 

 

 

Obrázek 9: Vizualizace hotelu Adámkova vila po rekonstrukci, dle[6] 

15.1. Znalosti potřebné k vyplnění hodnocení úrovně 

bezpečnosti ubytovacího zařízení 

Co majitel hotelu, provozovatel, či osoba oprávněná musí znát, aby byl schopen 

odpovědět jednoduchým ANO/NE na vytvořený check list (kontrolního listu), jenž je 

navrhovaným doplněním současného jednotného hodnocení (klasifikace) ubytovacích 

zařízení. 

1. Charakteristiku území (horský, rovina, apod.). 

2. Polohu objektu (blízkost řeky, porostů, ve svahu, apod.). 

3. Klimatické podmínky (vědění o klimatických změnách, anomáliích, proběhlých 

povodních, lavinách, sesuvech půdy aj. živelních pohromách, které měly 

za následek vznik MÚ či krizové situace apod.)  

4. Okolí objektu (lesy, louky, seníky, porosty, komunikace, el. vedení, zástavba, 

sklady, benzínové pumpy  apod.). 
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5. Okolní podnik (jejich výroba, skladování, distribuce výrobků a jakých apod.).   

6. Vzdálenější okolí objektu (blízkost měst, fabrik, nápravných zařízení apod.). 

7. Místní poměry (hustotu osídlení, nezaměstnanost, vybavení lokality – plyn, 

el. vedení,  kanalizace, apod.). 

8. Místní a ekonomický význam pro lokalitu (cestovní ruch, návštěvnost, pořádání 

akcí, apod.). 

9. Dostupnost záchranářských jednotek a jednotek IZS (lokální dobrovolní hasiči, 

horská služba, HZS, ZZS, PČR apod.). 

10. Znalost vnitřního, vnějšího vybavení a dispozičního vnitřního i vnějšího řešení 

objektu (vnitřní požární a bezpečnostní zařízení, klimatizace, výtahy, vlastní 

kotelna, apod.). 

11. Stavebně technické řešení objektu (použitý materiál při výstavbě, konstrukce 

a druh krytiny střechy, možné prvky, jež se mohou uvolnit apod.). 

12. Poměry zásobování (kdo zásobuje, čím, možné rezervy v zásobování apod.). 

13. Vliv konstrukčního řešení na životní prostředí (likvidace odpadů, zdali objekt 

je napojen do společné kanalizace, stav kanalizace, zdali septik apod.). 

14. Provozně dispoziční řešení objektu (umístění skladů, restaurace, terasy apod.).   

15. Co objekt využívá za zdroje energií (vlastní zdroje – solární panely, kotelny, 

zásobníky vody, rezervní zdroje el. energie apod.). 

16. Znalost a možnosti využití technických prostředků v objektu (vlastní pomocná 

technika – vysoušeče při povodních, technika na odstranění např. spadlých 

stromů, apod.). 

17. Znalost o proběhlých MÚ, krizových situacích, haváriích (havárie okolních 

podniků, povodně, požáry lesních porostů a okolních budov, skladů, sesuvy půdy 

apod.). 

18. Základní geologické znalosti (poddolované území, výskyt podzemní vody, špatné 

nepropustné podloží, apod.). 

19. Územní plánování (nová výstavba, plánovaná výstavba, rozšiřování stávající 

výstavby apod.). 

20. Provázanost a spolupráce jednotlivých správních územních celků (vzájemná 

spolupráce v době před a po vzniku MÚ, krizové situaci, apod.). 
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21. Kulturní a sportovní předpoklady (charakter území, jež je předurčen ke konání 

různých druhů kulturních a sportovních akcí apod.). 

22. Hustotu dopravy (kamionové trasy, dopravní uzly apod.). 

23. Blízkost železnic, leteckých ranvejí apod. 

24. Informace a záznamy o školeních zaměstnanců, jejich trestné bezúhonnosti 

(školení v oblasti PO, BOZP, apod.). 

25. Znalost nadstandardních služeb pro ubytované hosty (lékař na zavolání, podávání 

informací o stavu počasí, lavinovém nebezpečí, čistoty ovzduší apod.), a další. 

Na základě výše uvedených znalostí objektu a jeho okolí je osoba vyplňující schopna 

zodpovědět otázky, jež tvoří navržený check list hodnocení bezpečnosti (návrh) a tím stanovit 

úroveň bezpečnosti objektu. Vyplňuje vždy pouze ty listy, které jsou charakteristické pro dané 

území a polohu objektu. 

Následuje postup co vědět, znát, zjistit, aby bylo vyplněno, dle skutečnosti.  

15.2. Popis objektu 

Znalosti objektu, jeho účel, vnitřní a vnější vybavení, požitý materiál k výstavbě, stáří 

objektu a materiálu a dalších skutečností. Čerpala jsem technické zprávy  projektové 

dokumentace.  

15.2.1. Účel, popis a funkce stavby  

Dům č. p. 28 v Raškovicích je to dvoupodlažní objekt se sedmi okenními osami 

v hlavním průčelí, částečně podsklepený s podkrovím pod mansardovou střechou.  

Komplexní rekonstrukcí byl objekt přebudován na hotel s restaurací v přízemí objektu 

a ubytováním ve II. nadzemních podlaží a podkroví. Ubytování je řešeno v  II.NP   7 pokojů, 

WC, technická místnost 2x  a recepce. V podkroví 10 pokojů, prádelna (plynová kotelna, zde 

je osazen 300l zásobníkový přímotopný ohřívač TUV) včetně skladu (náhradní hygienické 

zásoby, prádlo), dle [6]. 

 Stravování je řešeno 60-ti místy v restauraci v přízemí objektu. Restaurace je rozdělena 

do dvou částí. Tato chodba dále pokračuje a ústí zadním vchodem do hotelu, dle [6].  

V suterénu jsou prostory pro technické vybavení – tepelná čerpadla a vzduchotechniku. 

Je zde umístěn sklad piva, zeleniny, lihovin pro restauraci obsluhovaný venkovním stolovým 

výtahem. 

Základní počty ubytovaných odpovídají závazným limitům územního plánu.  
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Objekt se nenachází v oblasti chráněného území ani v žádném ochranném pásmu 

ani v záplavovém území, dle [6].  

15.2.2. Urbanistické a architektonické řešení budovy  

Ve dvorní části hotelu je vnitřní obslužná komunikace, s manipulační plochou před 

zadním vstupem (zároveň řešeno pro zásobování kuchyně restaurace). Východně od areálu je 

řešeno parkoviště pro parkování cca 11 automobilů. Plocha přilehlá k východnímu štítu 

objektu je využita na předzahrádku restaurace v letním období, dle [6].  

 Vjezd do areálu je řešen z ulice přímo do prostoru parkoviště (východně od objektu). 

Obslužný příjezd je řešen pro příjezd k zadnímu vstupu objektu, pro zásobování kuchyně 

restaurace a pro příjezd k ploše pro parkování osobních vozidel, dle [6].  

Napojení na stávající silnici je z jihovýchodní části pozemku. Všechny plochy 

komunikací, zpevněných ploch a parkoviště jsou ze zámkové dlažby včetně chodníku. Volné 

plochy na pozemku jsou zatravněny, osázeny nízkou keřovou zelení. 

Při rekonstrukci byl historizující výraz objektu zachován a to  profilovanými římsami, 

nároží zdobí plastická štuková bosáž.  Hlavní vstup je orientovaný ke komunikaci. 

15.2.3. Provozně dispoziční řešení 

Hlavní vstup z venkovního předsazeného schodiště je přes zádveří, které je při odsunutí 

bočních prosklených stěn, součástí celé odbytové plochy restaurace, situované v přízemí 

objektu.  

Pravá část odbytové plochy s výčepním pultem (hlavní kuřácká restaurace s malým 

zvlášť dveřmi odděleným nekuřáckých salonkem), přiléhá ke kuchyňskému provozu. V levé 

části je situována nekuřácká kavárna.  

Zadní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový s venkovní rampou, slouží provozu 

ubytovací části.  

Samostatným vstupem je řešeno zásobování restaurace. Přes manipulační prostor je 

přístup do office a odtud do kuchyně a do odbytové místnosti restaurace. Na manipulační 

plochu navazují dva příruční sklady a je odtud přístupný WC personálu s předsíňkou.  

Průchodem přes schodišťový prostor je přístup do šatny, umyvárny a WC zaměstnanců 

kuchyně. Sklad je obsluhován venkovním výtahem. Přístup vnitřním schodištěm, dle [6]. 

Pro hosty restaurace jsou řešeny WC s předsíňkami, pro ženy a muže a samostatný 

záchod pro osoby s omezenou možnosti pohybu, přístupné z předsíně, do níž je přímý vstup 

z restaurace nebo chodby u schodišťového prostoru, dle [6]. 
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Vertikální komunikaci tvoří stávající dvouramenné schodiště se zrcadlem a výtah při 

schodišťovém prostoru. Výtah splňuje parametry pro osoby se sníženou možností pohybu a 

orientace, dle [6].  

Ve druhém nadzemním poschodí je proti schodišti umístěna kancelář správy penzionu. 

Po obou stranách pak jsou z vnitřní chodby přístupné ubytovací buňky. Jedná se o pokoje 

s předsíňkou a sociálním zařízením. Na patře je pohotovostní WC, sklad čistého a nečistého 

prádla a úklidová komora, dle [6].  

V podkroví jsou mimo ubytovacích buněk (počet pokojů 10), místnost strojovny výtahu 

a plynová kotelna zabezpečující dotápění a TUV pro II. NP a podkroví. Tento tepelný zdroj je 

propojen s tepelnými čerpadly umístěnými v suterénu, dle [6].  

Sklepní prostory jsou kromě místností pro uskladnění pivních sudů, využity jako 

strojovna vzduchotechniky a pro tepelná čerpadla, zabezpečující vytápění a VZT v I.NP 

v prostorách restaurace včetně jejího zázemí, dle [6]. 

15.2.4. Stavebně technické řešení 

Objekt je opatřen novou střechou. Stropy jsou provedeny z válcovaných I profilů 

s trapézovými plechy jako ztracené bednění. Vetknuté točité schodiště je kamenné, 

Schodišťové rameno a podlaha sklepa jsou betonové, dle [6].  

Použité zdivo – Porotherm AKU v tloušťce 25cm (stěny výtahové šachty), z cihel 

Porotherm tl. 17,5cm nosná podélná stěna a 11,5cm a 6,5cm (příčky). Ve II. NP a podkroví 

jsou příčky vesměs sádrokartonové, mezi pokoji hostů s útlumem hluku. Nosná podélná stěna 

v II. NP a zdivo výtahové šachty ve II.NP i v podkroví jsou vyzděny z cihel Porotherm, 

dle [6]. 

 Podlahy v restauraci na chodbách a v sociálních zařízeních jsou provedeny z keramické 

dlažby, v kuchyňském prostoru v protiskluzovém provedení. V pokojích je nášlapná vrstva 

laminátová podlaha  - design dřevo, dle [6].  

V suterénních prostorách je nášlapná vrstva tvořená cementovou mazaninou 

s ochranným nátěrem. V suterénu jsou provedeny sanační omítky na stěnách i stropě. Vnitřní 

omítky stěn v jednotlivých podlažích jsou hladké štukové, na sádrokartonových stěnách jsou 

tenkovrstvé stěrky. Ve všech prostorech mimo suterénních místností je protipožární 

sádrokartonový podhled z desek GKF tl. 15mm, dle [6].  

Venkovní omítky jsou hladké, s plastickou štukovou bosáží na rozích objektu. 

Truhlářské a zámečnické výrobky – okna v podkroví jsou osazena jako součást střechy. 

Okna v ostatních podlažích jsou plastová.  
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Vnitřní dveře v provedení povrch dýha do dřevěných  obložkových zárubní, vnější 

dveře v provedení masív dub, výplňové do dřevěné zárubně. Zábradlí vnitřního schodiště je 

provedeno z plných ocelových profilů s kovářskými prvky. Madlo zábradlí je dřevěné, dle [6].  

V celém objektu byly při rekonstrukci provedeny nové vnitřní instalace.  

15.2.5. Vliv objektu na zdraví a životní prostředí 

 Objekt nevykazuje ve svém provozu žádné negativní vlivy na životní prostředí. Objekt 

je vytápěn jednak z plynové kotelny umístěné v podkroví – vytápění a příprava TUV 

pro II.NP a podkroví jednak ekologickým vytápěním přízemních prostor tepelným čerpadlem 

ze zemního vrtu, dle [6].  

Odpadní vody jsou svedeny do jednotné městské kanalizace, vody z kuchyně restaurace 

jsou napojeny na kanalizaci přes lapač tuků. Povrchové vody a vody z drenážního systému 

jsou odvedeny do vsakovací jámy na severním okraji pozemku, dle [6]. 

Odvoz odpadků je zajištěn u odborné firmy.  

Silnoproud – vytápění + VZT, příprava TUV suterén + 1.NP, technologické zařízení 

kuchyně, bar – technologické zařízení, osvětlení objektu, zásuvky v objektu (mimo 

technologického zařízení), telefonní ústředna, STA a kotelna. Slaboproud – rozvody PC, 

telefonů, televizní antény a elektronické zabezpečovací zařízení, dle [6]. 

Vytápění je dimenzováno tak, aby vyhovovalo podmínkám v této oblasti, kde max. 

venkovní vypočtená teplota je mínus 18stupnů. Prostory přízemí jsou řešeny ventilační 

a klimatizační  systémem - sestavou VZT jednotkou umístěnou ve sklepních prostorech, 

dle [6].  

15.3. Charakteristika území a poloha hotelu  

 

Obrázek 10: Mapa území Raškovice a okolí, dle [46] 



73 

 

 

 

 

Obrázek 11: Situační mapa posuzovaného objektu Adámkova vila, dle[6] 

 

Obrázek 12: pohled na ráz okolní krajiny Adámkovy vily, dle [45] 

15.3.1. Okolí objektu  

Raškovice se rozprostírají v údolí řek Morávky a Mohelnice obklopené věncem hor 

Moravskoslezských Beskyd – Moravskoslezský kraj. Raškovice patří do povodí řeky 

Morávky, dle [45]. 

Posuzovaný objekt je situován při komunikaci z Raškovic do Starého Města u Frýdku – 

Místku.   

Údolní nádrž na řece Morávka byla jako vodárenský zdroj ke krytí narůstajících 

požadavků na zajištění pitné vody vybudována v letech 1961 až 1967, dle [45]. 

Účelem vodního díla je kromě nalepšování průtoků pod přehradou, snížení 

povodňových průtoků a průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu 

zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou, dle [45]. 

Přehradní těleso tvoří homogenní hráz o celkovém objemu 652000m
3
 s návodním 

těsnicím pláštěm. Podloží hráze je těsněno injekční clonou do hloubky 15 až 70m, dle [45]. 
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 Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po několik 

měsíců vypuštěna. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno   

nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC, testovanou v Itálii, dle [45]. 

15.4. Obec Raškovice – základní informace 

 Pošta – ano 

 Škola – ano  

 Policie – ano 

 Kanalizace – ano 

 Vodovod – ano 

 Plynofikace – ano 

Obrázek 13: znak Raškovic, dle [45] 

 Zdravotnické zařízen – ano      

 (obvodní lékař, gynekologické centrum, zubní lékař, dětský lékař a lékárna)  

 Sbor dobrovolných hasičů – ano  

 Katastrální výměrou 863ha 

 Počet obyvatel 1778. 

 

15.5. Dostupnost záchranářských jednotek 

Dostupnost záchranářských jednotek je jednou z důležitých informací o jejich 

vzdálenosti a dojezdech, dostupné technice apod. 

15.5.1. Sbor dobrovolných hasičů v obci 

Vybavenost Sboru dobrovolných hasičů je opravdu perfektní a SBH v Raškovicích jsou 

opravdu připraveni na pomoc při zásahu při mimořádné události.  

Zásahová vozidla, jen pro zajímavost - CAS 20 S2Z 3400 210  T815 Terno - Cisternová 

Automobilová Stříkačka s čerpadlem o průtoku 2000l za minutu, DA 10 L1R A15 - Dopravní 

automobil s přenosnou motorovou stříkačkou o průtoku mininálně 1000l za minutu  TA1 L2R 

Toyota - Technický automobil,(L) hmotnostní třída 2000kg-7500kg, (2) smíšený provoz = 

zpevněné i nezpevněné komunikace, (R) v redukované výbavě, na podvozku Toyota 4Runner. 

Automobil je postavem na dvounápravovém podvozku TATRA 815-230R55/411 a je 

vybaven odstředivým čerpadlem TO 3000, vodní a pěnidlovou nádrží, dle [45].  
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Obrázek 14: Automobilové vybavení sboru dobrovolných hasičů Raškovice, dle[45] 

15.5.2. Ostatní záchranářské jednotky  

V roce 2008, výstavba nové stanice Integrovaného výjezdového centra (IVC) všech 

základních složek Integrovaného záchranného systému. Od 1. října 2008 zde započala svou 

činnost jednotka HZS-MSK. Příslušníci obvodního oddělení Policie České Republiky slouží 

v objektu IVC od 2. února 2009 a o pár týdnů později zahajuje svou činnost i Zdravotnická 

záchranná služba Moravskoslezského kraje, dle [45]. 

Hasební obvod stanice, - Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, 

Hnojník, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Krásná, Lučina, Morávka, 

Nižní Lhoty, Nošovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Sedliště, Soběšovice, Staré 

Město, Střítež, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. 

Hasební obvod stanice je rozdělen do dvou specifických oblastí: Jednak jsou to obce 

v blízkosti stanice, kde se nachází nízkopodlažní budovy, řadové garáže, školy a školky, 

ale také pivovar Plzeňský Prazdroj Pivovar Radegast a.s., Saft Ferak, a.s. nebo podzemní 

plynojem v Třanovicích, dle [45]. 

Další oblastí je průmyslová zóna Nošovice, kde se v posledních letech vybudovalo 

několik nových továren zabývajících se automobilovou výrobou (Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o., Mobis Automotive Czech s.r.o., Dymos Czech Republic s.r.o., 

Hysco Czech s.r.o. 

Hasebním obvodem stanice vede rychlostní komunikace R 48. Vyskytují se zde i dvě 

přehrady Žermanice a Morávka společně s řekou Morávkou. 

15.6. Okolní podniky -  Raškovice, Nošovice  

Důležitou znalostí a možným negativním vlivem je znalost okolí.  

15.6.1. Raškovice 

V první polovině devadesátých let mnozí obyvatelé především Raškovic, ale i dalších 

obcí burcovali úředníky s tím, že bývalý státní podnik Akuma (dnešní SAFT Ferak) 

zamořoval v minulosti desítky let jejich zahrady nebezpečným kadmiem, které se uvolňovalo 

při výrobě baterií, dle [45]. 



76 

 

Zákony o ochraně životního prostředí, snaha podniku SAFT Ferak a možná i obyčejná 

ekonomika zbavily v poslední době obyvatele Raškovic, Vyšních Lhot a Pražma děsivého 

problému. Mnozí obyvatelé, ale i tehdejší vedení obce upozorňovali v devadesátých letech na 

to, že v obci je podezřele velký výskyt rakoviny právě kvůli kadmiu, dle [45]. 

15.6.2. Nošovice 

V Nošovicích se nachází od roku 2006 společnost Hyundai Motor Manufacturing 

Czech. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech. Sídlí na ploše o rozloze 200 hektarů 

v průmyslové zóně Nošovice a nachází se cca 7km od obce Raškovice. Základní části výroby 

v Hyundai Motor Manufacturing Czech tvoří lisovna, svařovna, lakovna, montážní hala 

a výroba převodovek.   

Tímto se řadí mezi podniky, které svou výrobní náplní může ohrozit své okolí.  

V továrně se využívá nejmodernější technologie, které zabezpečují ochranu životního 

prostředí. Ze všech nasbíraných poznatků tento podnik je šetrný k životnímu prostředí a tedy 

i k okolí a místním obyvatelům. Víme, ale že každý výrobní objekt vykazuje určitá rizika, 

která mohou ohrozit okolí a jejich obyvatele, dle [47] 

15.7. Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti 

Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – klimatické podmínky viz. příloha č.1. 

Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – živelní pohromy viz. příloha č.2. 

Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – havárie viz. příloha č.3. 

Stanovení a hodnocení úrovně bezpečnosti – kriminalita, terorismus, ochrana ústavního 

činitele viz. příloha č.4. 

15.7.1. Závěr – hodnocení a stanovení úrovně bezpečnosti hotelu  

Závěrem, dle navrženého check listu (k jednotlivým vyšetřovaným hrozbám) mohu 

u tohoto ubytovacího zařízení stanovit celkovou úroveň (míru) bezpečnosti, jako 

dostatečnou, dle tabulky č. 7 a stanovení míry dopadu, frekvence na ubytovací zařízení, dle 

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

Jednotlivé konkrétní hrozby, jejich výsledná úroveň bezpečnosti a míra dopadu 

s odpovídajícími opatřeními je konkrétně uvedena v jednotlivých přílohách č. 1 – 4. 
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16. Závěr 

Na základě průzkumu, rešerše a znalostí o vlivech, vzniku, průběhu a dopadech 

možných klimatických změn, hrozeb, havárií, mimořádných událostí a krizových situací 

je cílem diplomové práce stanovit úroveň bezpečnosti ubytovacích zařízení. 

Výsledkem práce je vytvoření návrhu hodnocení úrovně bezpečnosti ubytovacích 

zařízení v podobě jednoduchého check listu, jako možného doplnění současné jednotné 

klasifikace hodnocení míry komfortu a nabízených služeb, popř. zohlednění výše bezpečnosti 

jiným označením.  

Prací dále bylo ověřeno, že stávající postupy platné pro bezpečnost ubytovacích zařízení 

jsou aplikovatelné pro ochranu osob v kontextu jejich bezpečnosti. 

 Z práce dále vyplynulo:  

 Byl proveden průzkum možných negativních faktorů - klimatických změn, hrozeb, 

havárií, mimořádných událostí a krizových situací a jejich vliv, projev a dopad 

na ubytovací zařízení a osoby ubytované, zaměstnané, žijící v okolí. 

 Byly podrobněji specifikovány hrozby (živelní pohromy, klimatické změny, havárie, 

ekonomická krize, kriminalita, terorismus, ochrana ústavních činitelů), jejich vlivy, 

projevy, omezení, možné dopady na bezpečnost ubytovacích zařízení a jejich 

provázanost se současnou legislativou. Zároveň byly navrženy kritéria – vlastnosti, 

opatření, prevence, ochrana, které by napomohly zvýšit míru bezpečnosti ubytovacích 

zařízení a osoby ubytované, zaměstnané, žijící v okolí.  

 Na základě negativním projevům výše uvedených hrozeb, bylo navrženo hodnocení 

bezpečnosti vzhledem k vlivům, projevům, sekundárním projevům a dopadům 

mimořádných událostí, hrozeb, krizových situací  -  klimatických změn, havárií, 

ekonomické krizi, kriminalitě, terorismu, živelních pohrom 

 Byl proveden průzkum technického a lidského zabezpečení ubytovacích zařízení včetně 

specifického zabezpečení ústavních činitelů.  

 Byla podrobněji popsána jednotná oficiální klasifikace ubytovacích zařízení 

s výsledkem - komfort je nadřazen míře a úrovni bezpečnosti ubytovacích zařízení 

a ochraně osob ubytovaných, zaměstnaných, žijících v okolí 

 Byl proveden průzkum označení Bezpečný podnik, jakožto možného označení 

bezpečnosti ubytovacích zařízení.  
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 Byly nastíněny možnosti klasifikace bezpečnosti a ochrany osob v ubytovacích 

zařízeních (konkrétní rozpracování systému, předběžné projednání s Asociací hotelů 

a restaurací ČR – možnost doplnění současného oficiálního hodnocení ubytovacích 

zařízení, popř. projednání s inspektorem Státního úřadu pro BOZP – způsob eventuální 

modifikace Bezpečného podniku pro organizace hotelů, botel, apod.) a zároveň je 

předběžně navrhnuto toto doplnění i Ministerstvu pro místní rozvoj, jako součást 

připravované celorepublikové akce, jejichž výsledkem by měl být nový žebříček 

hodnocení ubytovacích zařízení. 

 Navržené stanovení hodnocení úrovně ubytovacích zařízení, v případě, že by doplnilo 

oficiální jednotné klasifikace, by udělení bodového hodnocení, mohlo pro dané 

ubytovací zařízení znamenat, že namísto bodů za splněná kritéria v oblasti komfortu, 

(popř. jeden celý symbol hvězdičky), by majitel, či provozovatel vynaložil finanční 

prostředky efektivnějším způsobem, než je polštář či přikrývka navíc. Byl by motivován 

a zároveň by stoupla úroveň (míra) bezpečnosti ubytovacího zařízení a osob. 

 Zároveň bylo navržené hodnocení úrovně (míry) bezpečnosti aplikováno na vytypovaný 

objekt – čtyřhvězdičkový hotel „Adámkova vila“ v Raškovicích. 

 Bylo konstatováno, že stávající hodnocení ubytovacích nereflektuje hodnocení úrovně 

(míry) bezpečnosti objektu. 
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