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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Ubytovací zařízení 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat jednotlivé 

druhy ubytovacích zařízení a 

kritéria pro členění hotelů 

 
       

 

 

 

 



Ubytovací zařízení 

Ubytovací zařízení poskytují ubytování. Součástí tohoto zařízení může být výrobní a 

odbytové středisko. 

Druhy ubytovacích zařízení: 

1. Hromadná ubytovací zařízení 

2. Individuální ubytovací zařízení (mimo hromadná ubytovací zařízení) 

Druhy hromadných ubytovacích zařízení: 

 Hotel 

- Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které poskytuje i 

další služby, zejména stravování. 

- Hotely se člení se do následujících pěti tříd: 

o Tourist ٭  -  (1 hvězdička) 

o Ekonomy  ٭٭  (2 hvězdičky) 

o Standard   ٭٭٭  (3 hvězdičky) 

o First Class  ٭٭٭٭ (4 hvězdičky) 

o Luxury  ٭٭٭٭٭  (5 hvězdiček)        

Klasifikace je dobrovolná, provozovatel o ní musí požádat a doložit, že splňuje určitá 

kritéria, např.: 

- vybavení pokoje 

- hygienická zařízení 

- zajištění osobní bezpečnosti 

- úroveň poskytovaných služeb                                  

 Hotel garni 

Tento typ hotelu má omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se 

do čtyř tříd. 

 

Hotel garni 



 Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytuje 

ubytování a služby pro motoristy, člení se do 4 tříd. 

 Botel je ubytovací zařízení na vodě. 

 

Botel Admirál - Praha 

 Penzion je ubytovací zařízení s neméně 5 pokoji po hosty, které poskytuje 

služby srovnatelné s hotelem, člení se do 4 tříd. 

 Turistické ubytovny 

 Kempy 

 Chatové osady 

 

Otázky: 

1. Jaké znáš druhy ubytovacích zařízení? 

(Hotel, hotel garni, motel, botel, penzion, turistické ubytovny, kempy, chatové 

osady.) 

2. Podle jakých kritérií se dělí hotely a jak? 

(Hotely se dělí se do pěti skupin podle vybavení pokojů, hygienického 

zařízení, zajištění osobní bezpečnosti, úrovně poskytovaných služeb atd.) 

 

Zdroje:  

Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 

http://www.villamadonna.eu/en/photogallery/ 

http://www.admiral-botel.cz/index.jsp?m=photo&s=index&t=photo 

 


