
HOTELY, UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
 
 
Přístupová komunikace, vstup, hygienické zázemí, výtah  –  mapovat podle tabulek Objekt, WC, Výtah 
 
Pokladna – recepce 
  

 Výška okénka nebo pultu,  pult s podjezdem nebo bez podjezdu, mezipult – překáží?   

 Manipulační prostor  (min. šířka 1500 mm x hloubka 1500 mm) je dostatečný?  

 Slevy pro držitele ZP? 

 Informační systém: kde je bb WC? Výtah? 
 
Interiér 
 

 Kde jsou umístěny bezbariérové (bb) pokoje (kolik jich je z cca celkového počtu pokojů)? Jsou v 
hlavní budově? 

 Šířka chodby hotelu před dveřmi do buňky/pokoje? Vstupní dveře do ubytovací buňky, šířka, kam se 
otevírají? 

 Způsob otevírání – klíč, karta (výška umístění)? 

 Spojení s recepcí? Zvonek? Umístění u dveří, u lůžka? Obousměrný, mobilní, umístění napevno – 
výška, odsazení od rohu? 

 následuje předsíň s dalšími dveřmi  do pokoje? rozměry předsíně (manipulační prostor) – šířka, 
hloubka 

 popis dispozice (např. vpravo WC, vlevo šatna, rovně vstup do pokoje) 

 dveře do pokoje – šířka, kam se otevírají dveře – do předsíně? 

 vybavení předsíně – skříň – přístupnost police, věšáky – výška 
 
Hygienické zázemí 
 

 Bb hygienické zázemí je součástí vybavení buňky, je umístěno mimo? Je součástí společného 
hygienického zázemí (na podlaží nebo v jiném podlaží) nebo je oddělené (pro muže a ženy zvlášť) a 
se samostatným přístupem? 

 Hygienickou kabinu tvoří společně WC, umyvadlo srcha – vana? Manipulační prostor je pro WC a 
pro sprchu společný? 

 Nebo je WC zvlášť a sprcha, vana zvlášt?  
(Další mapování podle tabulky WC a Sprcha) 
 
Popis vlastního pokoje 
 

 manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje – rozměry 

 počet lůžek 

 výška lůžka 

 manipulační prostor vedle lůžka – rozměry 

 prostor před užší stranou lůžka – rozměry 

 vybavení: 

 stůl – (výška horní hrany stolu, výška podjezdu, šířka podjezdu – můžou překážet nohy stolu)  

 sedací nábytek 
 


