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1. Úvod 
 

Začátkem listopadu  jsme si losovali témata pro praktickou maturitní práci. Do osudí bylo 

vloženo patnáct témat z oboru cestovního ruchu a patnáct se zaměřením na hotelový provoz. I 

když je mi problematika cestovního ruchu výrazně bližší, připadla na mě práce z oboru 

hotelového provozu s názvem Ubytovací zařízení a jejich služby a zaměření regionu 

Novoměstska. 

V první části práce se budu zabývat problematikou obecně tzn. učebnicové rozdělení 

hotelů dle typů a druhů a následně přehledem služeb, které může hotel klientovi nabídnout. 

V druhé části se konkrétně zaměřím na mikroregion Novoměstska. Budu charakterizovat 

uvedený mikroregion a jeho okolí. Poté se budu zabývat ubytovacími zařízeními, z nichž 

některé podrobněji rozeberu. Také se pokusím získat nějaké statistické údaje týkající se 

návštěvnosti a stavu ubytovacích zařízení v této oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

2. Typy a druhy ubytovacích jednotek a jejich vybavení 
 

Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v odkazu na platnou legislativu – vyhláška 

137/98 sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu §3 ods. h definuje ubytovací 

jednotku jako jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým technickým uspořádáním a 

vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu užívání určeny.  

Zároveň vyhláška stanovuje nejmenší plochy pokoje podle tříd hotelu: 

 

 Jednolůžkové Dvoulůžkové 
*  8 m2 12,6 m2 

**  8 m2 12,6 m2 

***  9,5 m2 13,3 m2 

****  11,4 m2 13,3 m2 

*****  12 m2 16 m2 

 

Na další lůžko je nutné +5m2 (* - *** t řídy) 

Tří až pětihvězdičkové hotely musí mít hygienické zařízení přístupné z předsíně, ostatní 

minimálně umyvadlo s tekoucí vodou a společná koupelna na 10 pokojů a společné WC 

oddělené pro muže a ženy s předsíní a umyvadlem. 

Z hlediska protipožární ochrany musí každá jednotka tvořit samostatný požární úsek. 

 

Klasifikace stanovuje druhy pokojů: 

Jednolůžkový pokoj (Single room) 

Dvoulůžkový pokoj (double room) – dvojlůžko 

nebo dvě lůžka vedle sebe 

Dvoulůžkový twin – dvě oddělená lůžka 

Vícelůžkový pokoj – tři a více lůžek 

Rodinný pokoj – se třemi a více lůžky, z nichž 

alespoň dvě jsou pro dospělé osoby 

Junior suite – zvláštní prostor pro sezení v jednom pokoji (opticky oddělena obývací a spací 

část), sociální zařízení 

Suite – vzájemně oddělené propojené místnosti s lůžky (ložnice) a sedací soupravou(obývák) 

Studio – pokoj s kuchyňským koutem 

Propojené pokoje – samostatné pokoje propojené spojovacími dveřmi 

Duplex – na více podlažích s vyhrazeným propojením  
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Ubytovací zařízení 

Slouží k přechodnému ubytování hostů na základě živnostenského oprávnění. To 

může být v rámci živnosti – hostinská činnost (zahrnuje stravování, ubytování a služby) nebo 

v rámci živnosti volné – ubytovací služby (malý penzion). Je zde správa (řád) a jsou dodrženy 

základní hygienické podmínky. 

Druhy ubytovacích zařízení 

1. Hotel 

- řadí se do tříd od 1 do 5 hvězdiček 

- je to velkokapacitní hromadné ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji 

- musí poskytovat kompletní služby(celodenní stravovací služby, příjem hostů aj.) 

- Hotel Garni 

- poskytuje pouze omezené stravovací služby, minimálně však musí poskytovat 

snídaně 

V české republice nalezneme hotely všech tříd. Pětihvězdičkové hotely jsou převážně 

v Praze, kde jich je v současné době cca 10, ale také ve větších městech a turistických 

centrech jako např. Brno, Český Krumlov aj. Dle 

informací z českého statistického úřadu z období 2000 – 

2005 se v roce 2000 nacházelo na území ČR 11 

petihvězdičkových hotelů a v roce 2005 už 34. 

Čtyřhvězdičkových hotelů bylo v roce 2000 141 a v roce 

2005 už 252. Avšak nejvíce jsou zastoupeny hotely 

tříhvězdičkové, které nalezneme ve skoro každém městě. 

V roce 2005 jich bylo na území republiky přes 1500. 

2. Motel 

- typ hotelového ubytování, který nabízí krátkodobé přenocování a služby 

motoristům(nákup pohonných hmot, parkování, potřeby pro motoristy, rychlé 

občerstvení aj.) 

- bývá umístěn poblíž dálnic nebo významných silnic 

- maximálně 4 hvězdičky, minimálně 10 pokojů 

- pokoj v minimálních rozměrech, vybavení pěkné – nemusí být však luxusní 
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3. Penzion 

- je to menší druh ubytovacího zařízení s omezeným stravováním a většinou jen 

s doplňkovými službami, cenově dostupnější 

- má více než 5 pokojů, maximálně 4 hvězdičky 

Penziony se v poslední době stávají čím dál více oblíbenější a jejich počet na území 

republiky roste. V roce 2000 jich bylo něco málo přes 2000 a v roce 2005 kolem 2400. 

4. Turistická ubytovna 

- poskytuje základní ubytování ve všech místnostech a s větším počtem lůžek 

- společné sociální zařízení, příplatek za ložní prádlo 

5. Chatová osada 

- jde o pronajímání chat na určitou dobu, většinou soubor chatek od nejjednodušeji 

zařízených až po typy apartmánů s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským 

koutem 

6. Stanová osada, veřejné tábořiště, kemp 

- ohraničený prostor 

- správa zabezpečuje hygienické podmínky, pitnou vodu, úklid, společné sociální 

zařízení, občerstvení, parkovací místa 

- součástí bývá turistická ubytovna, bungalovy, chatky, vyhrazený prostor pro stany 

a karavany 

- zpravidla zde bývají vodní plochy či toky, hory, zázemí velkých měst, půjčovny 

sportovních a turistických potřeb, vhodná je společenská místnost 

Počet kempů se za sledované období (5 let) nijak výrazně nezměnil. Pohybuje se kolem 

500 kempů, ale výrazně se zvýšila jejich kapacita pro stany, karavany apod., která se od 

počátku období do roku 2005 zvedla cca o 10 000. 

7. Botel 

- jedná se o hotel na pevně zakotvené lodi 

- bývá spojený se zábavným večerem na 

palubě, večeří, ubytováním v kajutách 

Botely nejsou v České republice příliš rozšířeným 

způsobem ubytování. Můžeme se s nimi setkat 

především v hlavním městě na řece Vltavě. 

Všehovšudy jich je v ČR cca 10. 
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8. Výletní lodě – plovoucí hotely 

- funguje jako velký mezinárodní hotel 

- pořádají se zde plesy a rauty 

- na palubě se mohou nacházet kurty, bazén 

aj. 

 

9. Rotel 

- speciálně upravený autobus s omezeným počtem lůžek, maximální poznání za 

nízký komfort 

10. Lůžkové a lehátkové vozy 

- zpravidla součástí mezinárodních expresů, zabezpečuje stravování, ubytování 

11. Lázeňské domy 

- spojení hotelu s léčebným programem 

12. Koleje a internáty 

- sezónní využití pro cestovní ruch v období prázdnin a zkouškového období 

13. Priváty 

- komerční pronájem pokojů v soukromí 

14. Ubytovací hostinec 

- typický je malý počet pokojů  

- nejzákladnější ubytování 

 

Ubytovací služby 

Rozumíme tím poskytování přechodného ubytování za úplatu a další služby, které 

s ubytováním souvisí (praní prádla) nebo na něj navazují (stravování, pronájem vozu aj.) 

Hotel – základní požadavky 

- je to komplexní ubytovací zařízení, které poskytuje kromě ubytovacích služeb, také 

služby stravovací a služby ostatní, podle úrovně hotelu 

- jedná se o samostatnou budovu s minimálně 10 lůžky 

- napojení na veřejnou telefonní síť 

- vhodné příjezdové komunikace a možnost parkování 

- vchod pro hosty oddělený od vchodu pro personál a příjem zboží, má i personální 

vrátnici 

- hotelový vchod s markýzou (přístřešek nad vchodem) 
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- je vybaven hotelovou halou, kde je recepce (dominanta), sedacími soupravami, hlavní 

schodiště 

- v hale bývá možnost občerstvení 

- lůžková část hotelu má být v klidném prostředí(mimo hluk z ulic, zábavních středisek) 

- převažuje typ ubytování ve dvoulůžkových pokojích, dále určité procento 

jednolůžkových pokojů, případně apartmánů 

- možnost přistýlky a dětských lůžek 

- jsou zabezpečeny základní hygienické a ubytovací podmínky 

- hotel dále zabezpečuje celodenní ubytování, možnost telefonního spojení a minimální 

kompletní stravování (minimálně kontinentální snídaně, vydávání obědů dvě hodiny a 

večeří tři hodiny) 

- podle úrovně ubytování a kvality služeb řadíme hotely do 1 až 5 hvězdiček 

Požadavky na umístění 

- klidová poloha, místo s výhledem, dobrá přístupnost, blízko center, bezpečná poloha 

(laviny, sesuvy, záplavy), klimatické podmínky 

Penze 

- all inclusive – jídlo a pití k dispozici celý den  

- plná penze – 3× denně jídlo 

- polopenze – 2× denně jídlo(nejčastěji snídaně s večeří) 

- čtvrt penze – 1× denně jídlo (nejčastěji snídaně ) 
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3. Základní služby v hotelu 
 

Hotel má mít vypracován přehled služeb s uvedením, kdo službu zajišťuje 

a) určení profese, kdo ji zajišťuje 

b) způsob zajištění 

c) obsah a druh služby 

 

Vrátnice 

Péče o zavazadla, obstarávání jízdenek, vstupenek, pošta, vzkazy, informace, buzení, 

zasílání zapomenutých předmětů, prodej doplňkových a toaletních potřeb, předávání klíčů, 

zajištění parkování, přistavení vozidla, taxi, zamykání hotelu, péče o klid a pořádek, řízení 

dveřníka, zřízenců, spojové služby. 

Recepce 

Zprostředkovávání a zajišťování ubytování včetně objednávek a přidělení pokoje, 

garant všech služeb na úseku ubytování, uložení cenných předmětů, směnárenská činnost, 

řízení hotelového informačního systému, přihlašování 

cizinců, vedení evidence. Recepce je umístěna 

zpravidla naproti hlavnímu vchodu v hotelové hale a 

v blízkosti hlavního schodiště. 

Objednávka obsahuje: počet hostů, jméno, firmu, 

způsob platby, datum ubytování, počet pokojů. 

 

Úsek hotelových pokojů 

Žehlení a praní prádla, čištění obuvi a prádla, drobné opravy, příprava pokojů a jejich 

úklid, doplňování minibarů, toaletních a psacích potřeb, informačních materiálů na pokoji. 

Ustýlání postelí, květiny, pozornosti – ovoce, čokoláda, drobné občerstvení, bonbony.  

Výměna prádla, ručníků, osušek, zvláštní dovybavení pokoje. 

Pokojový číšník 

Zajišťuje stravovací služby na pokojích, Využití milibarů, automatů na nápoje a 

pokrmy na chodbách. 
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Lůžková část 

Pokoje, sociální zařízení, koupelny, hotelový bar v mezipodlaží, společenská místnost, 

knihovna s čítárnou, office pokojské, přípravna etážového číšníka, chodby, schodiště, výtah – 

služební odděleně. 

Hotelová hala 

Hlavní vstupní prostor, recepce, hlavní schodiště, prostor pro odpočinek a čekání 

hostů, část může sloužit jako denní kavárna. WC, informační středisko, prodej suvenýrů a 

doplňkové služby. 

Odbytová střediska 

Snídárny – zpravidla zvlášť vyčleněná 

střediska. Převládá forma Table d’ hotel, snižuje se 

význam etážového servisu, čtvrt penze. 

Obědy a večeře – hotelová restaurace, u hlavní bývá 

přerušovaná otevírací doba na polední a večerní 

provoz, v mezinárodních hotelích složitá obsluha 

případně francouzská – reprezentativní. Objednané skupiny tvoří významnou část tržeb 

v hotelích. Využívá se uzavřených salónků nebo opticky oddělených částí restaurace. 

Společensko – zábavní: kavárna, vinárna, bar, klub. 

Doplňková střediska: Lobby bar – v hotelové hale, Aperitive bar – blízko restaurace, kuželna, 

fit centrum. 

Hotelová prádelna 

Velké hotely mají buď vlastní prádelnu nebo využívají externích dodavatelů těchto 

služeb. Hotelová prádelna pere hlavně ložní prádlo a restaurační prádlo, kromě toho i 

pracovní oblečení zaměstnanců, také zajišťuje praní prádla pro hosty, jeho evidence a platby 

zajišťuje recepce. 

Vedoucí hotelové prádelny řídí a organizuje provoz, vede evidenci pracích prostředků 

a dbá na ekonomičnost provozu, dále také kontroluje stav prádla, vyřazuje poškozené a 

v případě potřeby objednává nové prádlo.  

Hotelová ostraha 

Ostraha je zajišťována externí agenturou nebo vlastním útvarem hotelové ostrahy. 

Pracovníci zajišťují službu u hlavního vchodu, noční pochůzky a pečují o ochranu majetku 

hotelu. V nočních hodinách hlídají všechny vchody do hotelu, hotelové parkoviště a dbají na 

klid v okolí hotelu. Při zjištění závažného přestupku či porušení zákona, spolupracují 

s policií.  
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Ubytovna pro zaměstnance 

Je nutné, aby hotel měl vlastní ubytování pro zaměstnance, protože ne vždy bydlí 

v místě lokace hotelu. Pokud pro ně nemá ubytování musí čelit, nedostatku pracovníků. Když 

je pracovník ubytován na ubytovně, je nutné uzavřít smlouvu o výši měsíční úhrady, 

podmínky pro ubytování a povinnosti pracovníka uhradit případné škody na zařízení pokoje. 

Sklady 

Suché (do 18°C) - káva, mouka, cukr, nutnost odděleného skladování koření, kávy a čaje 

Chladné (do 12°C) – brambory, zelenina, víno, nealko nápoje 

Chlazené (do -4°C) – 10 °C – maso, mléko cukrářské výrobky 

Mrazící (do 25°C) 

Základní služby v hotelích 

1. Poskytování ubytování – recepce 

2. Stravování – mimo cenu ubytování nebo formou různých penzí, případně snídaně 

v ceně ubytování 

3. Doplňkové služby – na pokojích, relaxační služby, obstarání letenky, bazén 

4. Ostatní – tlumočník, garážové služby 

K ubytování automaticky patří 

- teplá a studená voda 

- koupelna nebo sprchový kout 

- WC na pokoji 

- denní úklid pokoje 

- výměna prádla 

Další služby hotelu 

Péče o děti, zdravotní služba, prodejna 

suvenýrů, kadeřnictví, kosmetika, okružní jízdy, 

hotelová doprava, vyzvednutí hosta na letišti, 

cestovní balíčky, půjčování her a sportovního 

nářadí, provoz fitness, sauna, bazén, solárium, 

masáže, sportovní střediska, garážování vozidel, 

sekretářské služby, hotelová pláž, bezpečnostní 

služba, kongresové služby, služby cestovních kanceláří, pozornosti hostům 
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František Palacký 

4. Charakteristika regionu 
 

Mikroregion Novoměstsko v podstatě kopíruje území spádového 

obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) - Nové Město na Moravě. 

Zaujímá tak střední část okresu Žďár nad Sázavou a tvoří 

severovýchodní část kraje Vysočina.  

Na východě sousedí se subregionem Velké Dářko, na jihu s 

mikroregionem Velkomezeříčsko-Bítešsko, na východě s mikroregionem Bystřicko a na 

severu s mikroregionem Poličsko Hlinecko (oba Pardubický kraj). Svojí rozlohou 301 km2 se 

mikroregion Novoměstsko řadí k větším mikroregionům. Nízká hustota zalidnění dosahuje 

asi poloviny republikového průměru a také ve srovnání s okresní hodnotou 

je nepoměrně nižší. Přirozeným centrem území je sídlo ORP - město Nové 

Město na Moravě, kde trvale žije něco přes 10500 obyvatel. Významnějším 

střediskem s historickým zázemím je obec Jimramov, který má 1195 

obyvatel. Pro sídelní strukturu mikroregionu je charakteristická její 

členitost, rozdrobenost a relativně velká hustota, což jsou typické znaky 

osídlení pro celou oblast Českomoravské vrchoviny. Venkovské osídlení je rozdrobeno do 

velkého počtu malých sídel a obcí. Zatímco obcí je v mikroregionu 29, základních sídelních 

jednotek (sídel) je celkem 58. To v sobě skrývá velké finanční nároky (a z toho vyplývající 

problémy) na zajištění odpovídající dopravní obslužnosti, vybavení území technickou 

infrastrukturou apod.  

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

P
asecká skála

 
 

Dům č.p. 103 - radnice Stará radnice 



- 14 - 

Návštěvnost infocentra v Novém Městě na Moravě 

Rok 2004 
 

Měsíc Počet „místních“ Počet turistů Celkem 
Leden 811 82 893 
Únor 596 113 709 
Březen 650 58 708 
Duben 654 80 744 
Květen 569 66 635 
Červen 575 268 843 
Červenec 582 814 1 396 Přehled zahraničních 

návštěvníků Srpen 631  1 074 1 705 
Září 687 162 849 Nizozemsky mluvící 67 
Říjen 639 121 760 Německy mluvící 62 
Listopad 574 31 605 Anglicky mluvící 36 
Prosinec 648 98 746 Francouzsky mluvící 0 
Celkem 7 616 2 967 10 583 Ostatní 18 
 

 
Rok 2005 

 
 

Měsíc Počet "místních" Počet turistů Celkem 
Leden 947 120 1067 
Únor 708 167 875 
Březen 750 113 863 
Duben 671 72 743 
Květen 780 318 1098 
Červen 637 197 834 
Červenec 674 983 1657 Přehled zahraničních 

návštěvníků Srpen 810 1165 1975 
Září 779 194 973 Nizozemsky mluvící 149 
Říjen 602 108 710 Německy mluvící 88 
Listopad 505 12 517 Anglicky mluvící 74 
Prosinec 887 181 1068 Francouzsky mluvící 17 
Celkem 8750 3630 12380 Ostatní 15 

Návštěvnost IC v roce 2004

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

led
en

ún
or

bř
ez

en
 

du
be

n

kv
ě
te

n

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
pe

n
zá
ří

říj
en

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

počet "místních"

počet turistů

celkem



- 15 - 

 

Rok 2006 

 

Měsíc počet "místních" počet turistů celkem 
Leden 1019 257 1276 
Únor 716 340 1056 
Březen 757 90 847 
Duben 567 33 600 
Květen 728 144 872 
Červen 748 319 1067 
Červenec 739 1200 1939 Přehled zahraničních 

návštěvníků Srpen 724 1200 1924 
Září 648 309 957 Nizozemsky mluvící 81 
Říjen 687 84 771 Německy mluvící 75 
Listopad 1132 44 1176 Anglicky mluvící 55 
Prosinec 919 144 1063 Francouzsky mluvící 4 
Celkem 9384 4164 13548 Ostatní 41 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Návštěvnost IC v roce 2005
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5. CHKO Žďárské vrchy 
 

Základní údaje: 

Rozloha: 709 km2  

Geografická orientace: 49° 47´ - 49° 31´N, 15° 46´ - 16° 13´ E  

Nadmořská výška:  490 m.n.m - 838 m.n.m   

Vyhlášení: výnosem MK ČSR  č.j. 8908/1970  

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 

     - 4 národní přírodní rezervace 

     - 9 přírodních rezervací 

     - 36 přírodních památek 

Dále jsou v působnosti Správy CHKO Žďárské vrchy národní přírodní rezervace Mohelenská 

hadcová step, Velký Špičák a Rybník Zhejral a národní přírodní památky Hojkovské 

rašeliniště a Švařec. 

 

Charakteristika krajiny    

Oblast je charakterizována 

pahorkatým pohořím s mělkými, 

širšími údolími, s mírnými svahy a se 

zaoblenými vrcholy. Tyto zaoblené 

terénní tvary jsou výsledkem milióny 

let trvající denudace (odnos). 

Nápadným morfologickým znakem 

zdejší krajiny jsou tzv. kazatelny - 

vyerodované skalní útvary, vysoké v 

průměru asi 20 metrů. Z nich jsou 

nejznámější Devět skal (nejvyšší vrchol Žďárských vrchů - 838m), Malínská skála (812m), 

Čtyři palice (730m), Tisůvka (792m). 

     Žďárské vrchy jsou rozlehlým typickým krajinným celkem, kde je v opravdové harmonii 

překrásná a půvabná krajina spolu se sídlištními útvary. Kouzlo zdejší krajiny bylo zdrojem 

inspirace pro četné umělce, ať jsou to slavní malíři, sochaři, spisovatelé, básníci nebo hudební 

skladatelé.  
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Geologický popis 

 

Geologicky patří oblast Žďárských vrchů převážně k různým jednotkám krystalinika, 

v nichž vystupují metamorfované horniny - ruly (především dvojslídné ortoruly), migmatity, 

svory a fylity, místy s vložkami amfibolitů, pyroxenických křemenců a krystalických 

vápenců. V tzv. ranském masívu mezi Starým Ranskem a Havlíčkovou Borovou se vyskytují 

hadce a hlubinné vyvřeliny - gabra a peridotity. Do oblasti zasahuje také ojedinělý úzký 

výběžek křídového útvaru, tvořený slíny, jíly, pískovci a slínovci, od severozápadu až k 

rašeliništím pod Velkým Dářkem.  

 

Vodstvo 

 

  Oblast je významným rozvodím, z 

něhož část vod odtéká Chrudimkou, 

Doubravou, Sázavou do Severního moře, 

část pak Svratkou, Fryšávkou, Oslavou 

atd. do Černého moře. Lesní porosty spolu 

s rašeliništi zachycují velké množství 

srážkové vody a uvolňují ji rovnoměrně. 

To má příznivý vliv na průtoky řek, které 

jsou v průběhu roku vyrovnané. Příznivý 

stav vody je ovlivňován řadou rybníků. Největší z nich jsou rybníky Velké Dářko (205ha), 

Veselský rybník (70ha) a Matějovský rybník (65ha). Z menších rybníků jsou k rekreačním 

účelům využívány např. Medlov, Sýkovec a Milovský rybník. Jako důležitá pramenná oblast 

řeky Sázavy, Chrudimky, Oslavy a Svratky a jejich přítoků byly Žďárské vrchy vyhlášeny v 

roce 1979 za chráněnou oblast přirozené akumulace vod.  

 

Fauna a flóra 

 

Žďárské vrchy jsou pozoruhodné z botanického hlediska. Rostliny a jejich seskupení 

vtiskují této oblasti charakteristický ráz. Vyskytují se zde vzácné a chráněné druhy rostlin, 

jako je např. vstavač májový, všivec lesní i bahenní, šafrán bělokvětý, měsíčnice vytrvalá, 

rosnatka okrouhlolistá, kosatec žlutý, oměj šalamounek, pětiprstka žežulník, vemeník 

dvoulistý. 



- 18 - 

Celé území je více než z poloviny zalesněno, v současné době zejména smrkovými 

monokulturami a jen na menších plochách se dochovala přirozená společenstva 

submontanního a montanního lesa. Výskyt živočichů je ovlivněn zdejším prostředím 

(ekologickými podmínkami). Vyskytuje se zde jelení zvěř, rozšířená je srnčí a černá zvěř. Žijí 

zde kuny, jezevci a bohatá je avifauna.  

 

Kulturní památky 

 

V oblasti se nacházejí také četné kulturní památky. Pozoruhodná je přestavba a 

dostavba monumentálního areálu bývalého cisterciánského konventu s architektonickým 

klenotem - kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - v duchu barokní gotiky, 

provedená barokním architektem J. Santinim - Aichelem. K tomuto výjimečnému dílu se 

připojuje řada dalších Santiniho prací na Žďársku. Návštěvníka zámku ve Žďáru nad Sázavou 

upoutá expozice J. Saniniho - Aichela a expozice Muzea knihy. 

V oblasti se nacházejí i památky na osvobozovací boje z období 1943 až 1945 (např. 

na partyzánskou brigádu M. J. Husa). Součástí krajiny na Žďársku, dotvářející její podobu a 

půvab, jsou dochované doklady lidového stavitelství - typická lidová architektura. Jedná se 

jednak o roubené lidové stavby, zejména v horských oblastech (Jimramovsko, severní 

Novoměstsko) o zděné lidové stavby (Žďársko a část Novoměstska). Přechod od roubené 

architektury ke zděné představují zděné stavby s dřevěným štítem. Charakter obytných domů 

dotvářely i hospodářské stavby, špejchárky, stodoly, kůlny, dále stavby provozní a výrobní, 

kovárny, mlýny apod. Také ostatní charakteristické lidové stavby (zvoničky, boží muka, kříže 

a plastiky) dokreslují osobitý vzhled vesnic i celkový obraz krajiny.  

 

Chráněná území 

Mlýnský rybník a rybník Rohlík 

Tato SPR byla založena v roce 1951 o rozloze 5,08ha. Jedná se o rybníky v mokrých a 

bažinatých lukách jižně od Trhové Kamenice. V rybnících je hojný leknín bělostný a stulík 

žlutý, v mokřadních porostech se uplatňuje vachta trojlistá, šmel okoličnatý, kosatec žlutý a 

jiné druhy bažinných a vodních společenstev.  

Ranská bahna 

Tato SPR byla zřízena k ochraně jedinečného ekosystému prameništích a potočních 

jasanových olšin s význačnou květenou a zvířenou. 
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Staré Ransko 

Tato SPR byla zřízena v roce 1956 o rozloze 35ha. Jedná se o 

rašelinnou smrčinu a olšinu v širokém lesním úvalu na mírném 

severním svahu Babylonu. Ve velmi vlhkém lesním porostu je 

hojná bledule jarní, která je tu hlavním předmětem ochrany.  

 

U Bezděkova 

Tato SPR byla založena v roce 1953 o rozloze 0,78ha na loučce západně od silnice 

Nové Město na Moravě - Zubří. Na vlhké, mechaté, místy bažinaté loučce se při potoce ve 

velkých spoustách vyskytuje - na jediném místě Českomoravské vrchoviny - šafrán 

bělokvětý. To je také hlavním důvodem k ochraně této lokality.  

Žákova hora 

Tato SPR byla založena v roce 1954 o 

rozloze 14,98ha na stejnojmenné hoře, kde se 

uchoval zbytek přirozené jedlobučiny s příměsí 

smrku, javoru klenu a javoru mléče s typickým 

podrostem horských lesů hercynské oblasti. Padlé 

a odumřelé kmeny, trouchnivějící pařezy porostlé 

stínomilnými rostlinami, mechy, lišejníky a 

dřevními houbami i bujný bylinný podrost, 

dodávají území pralesovitý ráz. Zachovala se zde 

bohatá fauna měkkýšů, mezi jinými je zde i karpatský druh Pseudalinda turgida a dále horská 

dešťovka Eisenia submontana, žijící v tlejícím dřevě. Jde o typickou ukázku původního 

charakteru a složení lesů vyšších poloh Českomoravské vrchoviny. 

     Dále byly v této chráněné krajinné oblasti zřízeny četné chráněné přírodní výtvory - např. 

k ochraně rulových skalisek (Devět skal, Bílá skála, Malínská skála, Drátenická skála), k 

ochraně vlhké louky s bohatou květenou a zvířenou (obojživelníci - Pod Kamenným vrchem), 

k ochraně meandrujícího potoka s přirozenými porosty (Mlýnský potok).  

 

Seznam naučných stezek 

Babín, Karlovská, Krajem Chrudimky, Žákova hora 
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6. Žďár nad Sázavou 
 

Žďár nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy v samém srdci Českomoravské 

vysočiny. Město leží v překrásné přírodní scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a 

jeho okolí patří mezi nejčistší a nejkrásnější místa České republiky. Město je dobře dopravně 

dostupné , neboť se nachází v blízkosti dálnice Praha-Brno. Od Prahy je vzdáleno cca 120 

kilometrů. 

Historie 

Město se vyvinulo z tržní osady ležící na staré zemské cestě. Založením cisterciáckého 

kláštera roku 1252 Bočkem z Obřan byla dokončena kolonializace celé oblasti.Roku 1607 

bylo městečko Žďár povýšeno kardinálem Františkem z Ditrichštejna na město. Jádro města s 

bývalou renesanční radnicí, morovým sloupem a gotickým kostelem svatého Prokopa leží na 

návrší levého břehu řeky Sázavy. Druhá část města s historickými památkami leží okolo 

zámku, bývalého kláštera, ve kterém je umístěno muzeum knihy a Santiniho expozice. 

Kultura 

Město je hostitelem hudebních koncertů, akcí Concentus Moraviae a České sny - 

mezinárodního hudebního projektu pod záštitou Magdaleny Kožené a Václava Havla. 

Aktivity 

Cyklistům nabízí okolí města množství cykloturistických tras ať už Santiniho či 

Posázavskou trasu, pro zdatnější Regionální cyklotrasu Moravy a Slezska, Pražskou nebo 

Českomoravskou stezku. 

Kulturní památky 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Přeměnou gotických prvků do barokní 

podoby vznikl spíše v Itálii a přes Rakousko se 

k nám přesunul na počátku 18. století stavební sloh, 

označovaný jako barokní gotika, který nemá v 

Evropě obdobu. V tomto slohu byl v letech 1719 až 

1722 vystavěn kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené Hoře poblíž města Žďáru nad Sázavou. 

 

Poutní kostel na Zelené Hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším 

počinem geniálního českého architekta vlašského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve 

stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. 
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Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající 

veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury. 

Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana 

Nepomuckého, poté, co byl v jeho hrobě v pražské katedrále sv. Víta nalezen jeho domnělý 

zázračně neporušený jazyk. Stavba byla zahájena v roce 1719 rozhodnutím opata blízkého 

cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a vysvěcena pouhé dva roky poté. 

 Symbolická pětka 

Mystické aspekty dispozice stavby poutního kostela byly zmiňovány již v období 

jejího vzniku. Základem je kompozice pěticípé hvězdy (pěticípý půdorys, pět vchodů, pět 

oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na 

hlavním oltáři), symbol nejen pěti ran Kristových, ale také pěti písmen v latinské slově 

„tacui“ (mlčel jsem) a především 

pěti hvězd ve svatozáři mučedníka 

sv. Jana Nepomuckého, které se 

podle legendy objevily ve Vltavě 

po jeho utonutí. 

V samém centru stavby, ve vrcholu 

kupole, se nalézá jazyk jako symbol 

Jana – mučedníka zpovědního 

tajemství. Objevuje se i ve tvaru 

lomených oken. Jejich 

zakomponování u lucernových kaplí nad vstupními vestibuly připomíná meč zasazený v 

pochvě. Podle legendy Jan nevyzradil zpovědní tajemství, jeho jazyk zůstal skryt v ústech 

právě jako meč v pochvě. 

Hlavní oltář na východní straně je umístěn do vysoké arkády sahající až ke galerii 

druhého patra. Plastiky pěti andělů na hlavním oltáři a čtyři evangelisté jsou prací 

chrudimského sochaře Jana Pavla Čechpauera. Tři z andělů nesou kouli (nebeskou klenbu) 

ozdobenou pěti hvězdami. Na kouli stojí postava sv. Jana Nepomuckého. Tato plastika je 

dílem Řehoře Thenyho. Celá svatyně působí přes značnou mohutnost stěn dojmem lehkosti. 

Není zde třeba ornamentální výzdoby či velkolepých barokních fresek, idea je vyjádřena 

pouhým působením světla v prostoru. 

Kostel je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, skýtajícími poutníkům ochranu 

před nepřízní počasí. Vztah deseticípé mariánské hvězdy a pěticípé hvězdy Janovy odkazuje 
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na svazek zaniklého kláštera v Nepomuku se žďárským klášterem, kam se uchýlili mniši po 

zničujícím požáru. Svůj původní domov si zachovali alespoň ve jménu Zelená Hora. 

Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého byl pro svou jedinečnost zařazen roku 1994 

mezi památky zapsané do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

 

Velké Dářko 

Největší rybník na Českomoravské 

vrchovině o rozloze 206 ha se nachází v 

nadmořské výšce 616m. V roce 1480 

vykoupil tehdejší pán na Polné, Viktorín z 

Kunštátu a vévoda Mustenberský, syn krále 

Jiřího z Poděbrad, od žďárského kláštera 

velký bažinatý les Dářko, který dal vymýtit 

a proměnit v rybník.  

V minulosti sloužil rybník k zadržování vody pro pohon hamrů, pil a mlýnů na horním 

toku Sázavy. Okolo Velkého Dářka vede stejnojmenná naučná stezka, která prochází dvěma 

národními přírodními rezervacemi připomínajícími svým vzhledem severskou tajgu - Dářkem 

o rozloze 61,6 ha a Radostínským rašeliništěm o rozloze 30,5 ha. Rašeliniště vznikla před 

tisíci let. 

Svratecko 

Svratka je malé město v kraji Vysočina, 17 km severovýchodně od Žďáru nad 

Sázavou, na hranicích Čech a Moravy. Městem protéká řeka Svratka, jejíž tok město 

rozděluje na historicky českou a moravskou část. Rozloha města je 14,51 km² a počet 

obyvatel 1 351. 

Název města pochází od klikaticí se říčky, jejíž jméno se opakuje vícekrát ve starých 

archivních zprávách s různými obměnami. Jméno vzniklo pravděpodobně od staročeského 

slova sworti, tj. vinouti se. Byla to říčka vinoucí se, tj. Swortka. Jazykovými obměnami pak 

vzešlo jméno Svratka. 

Památky v městě 

Farní kostel byl původně postaven ve slohu románském nebo románsko-gotickém s dřevěnou 

lodí. Oltář měl na východ, sakristii a chór na západ. Byl klenutý a ze 4 rohů se gotická žebra 

sbíhala uprostřed stropu v okrouhlý závěrečný kámen. Měl dvě malá okénka ne jižní straně 
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/jsou dochována dosud/. Stará dřevěná loď byla zbořena roku 1788, zeď kostela na západní 

straně prolomena a k původní modlitebně přistavěna loď nová s novým presbyteriem. Vchod 

z jižní strany byl zazděn a postaven od zvonice nový. Kostel má na západní straně velký oltář 

- dílo Jana Vorlíčka z Jablonného z roku 1840 s obrazem Jana Křtitele od J. Novotného z 

Vysokého Mýta. O prvních varhanách jsou zprávy již z roku 1787.  

 

Bystřicko 

ZÁKLADNÍ STATISTIKY  

- 33 členských obcí  

- počet obyvatel k 1.1. 2005: 19 932 obyvatel  

- počet obyvatel k 1.1. 2006: 19 871 obyvatel  

- rozloha: 312,7 km2 

Bystřicko leží v severovýchodním cípu Českomoravské vrchoviny. 

Centrem oblasti je město Bystřice nad Pernštejnem, které poskytuje 

zájemcům všechny potřebné služby od ubytování a stravování až po 

možnosti sportovního a kulturního vyžití. Území Bystřicka náleží do 

kraje Vysočina (okresu Žďár nad Sázavou). V minulosti patřilo 

území Bystřicka do Jihomoravského kraje. Na východě sousedí s 

Jihomoravským kraje, na severozápadě je krátká hranice s 

Pardubickým krajem, na západě sousedí s mikroregionem 

Novoměstsko a na jihu s mikroregionem Černý les a 

Velkomezeříčsko-Bítešsko. 

Bystřicko se nachází v Hornosvratecké vrchovině, kde Žďárské vrchy na severu oblasti 

navazují na jižnější Nedvědickou vrchovinu, která je nejčlenitější částí celé Vysočiny. Krajina 

se zde mírně svažuje od severu k jihu, k nejatraktivnějším místům pak patří údolí řeky 

Svratky, kde dochází k vysokému relativnímu převýšení (místy i přes 300 m). Vrchy kolem 

Svratky se tu pojí téměř v horské hřebeny a řadu nejvyšších vrchů Bystřicka lze nalézt právě 

tady: Horní les (774 m) u Nyklovic, Kočího kopec (756 m) u Sukovce. Podstatná část oblasti 

Bystřicka leží v přírodním parku Svratecká hornatina, který byl vyhlášen v roce 1996. 

Bystřicko patří do úmoří Černého moře a celou oblast odvodňuje řeka Svratka se 

svými přítoky, z nichž největší jsou pravostranné: Fryšávka, Bystřice, Nedvědička a Loučka. 

Svratka pramení u Křivého Javora a Žákovy hory, je dlouhá 173,9 km, plocha povodí je 

7118,7 km2.Vlévá se do Dyje ve střední nádrži Nové Mlýny. Kolem uvedených toků se 

Hrad Pernštejn 
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zachovala spousta hradních zřícenin. Na březích Svratky je to : Dalečín, Pyšolec, Zubštejn, 

Hradisko u Štěpánova. Dominantní vodní plochou je přehradní nádrž Vír ( dokončená 1958) s 

druhou nejvyšší hrází v ČR (76,5 m) a vodní plochou 223,6 ha. Vytváří v krajině výraznou 

dominantu a slouží jako zásobník pitné vody pro Brno. Nejvyhledávanější rybníky jsou 

Skalský a Domanínský v těsné blízkosti Bystřice. 

Zdejší terén je vhodný k procházkám, výletům, rybaření a k celkovému tělesnému i 

duševnímu odpočinku. Přírodní podmínky nabízejí příležitosti pro radosti všech ročních 

období. V létě se nám nabízí procházky voňavými lesy, houbaření, plavání, cykloturistika, v 

zimě lze využít lyžování na běžeckých lyžích zimní krajinou, která má i v zimě svá kouzla, 

nebo lze využít sjezdového lyžování. 

Nejvíce turisticky atraktivní je Westernové městečko Šiklův Mlýn ve Zvoli, velké 

množství zřícenin hradů, v blízkosti hrad Pernštejn, 2 rozhledny (Horní les u Nyklovic a 

Karasínská rozhledna) a samozřejmě nádherně čistá a nedotčená příroda. 

Podnebí Bystřicka je drsnější, průměrná roční teplota se tu pohybuje kolem +7oC. 

Bystřice leží ve srážkovém pásmu od 600 mm do 680 mm. Počet letních dnů se odhaduje na 

20 – 40, počet mrazových dní 120 – 140. Zima bývá většinou bohatá na sníh, hlavně v 

nejvyšších polohách regionu (sever, severozápad) kde bývá 60 – 100 dnů se sněhovou 

pokrývkou. 

Mikroregion Bystřicko je charakterizován jako oblast, kde dominující ekonomickou 

aktivitou bylo v uplynulých desetiletích jednak zemědělství, jednak těžba a zpracování 

uranové rudy. Protože obě tyto činnosti jsou v posledních letech utlumovány, snaží se obce 

mikroregionu společně s podnikatelskou sférou hledat alternativní činnosti. Jednou z nich, 

která byla zakotvena také do programových dokumentů 

mikoregionu, je turistika, pro niž jsou v 

oblasti příhodné podmínky a ty nejsou 

dosud zdaleka využívány. Asi 

jednu třetinu území pokrývají 

lesy, více než polovinu tvoří 

zemědělská půda. 
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7. Ubytování ve městě a okolí 
 

Název Kategorie Adresa Lůžka Pokoje 

Adamos rekr. středisko Sněžné 138 104+120 2-5, CH 

Ambit a Pegas hotel garni *** Vlachovice, p. Fryšava 85 2-4, CH 

Artis hotel Nové Město, Nádražní 201 29 2,2+1,3+2 

Bobrová  penzion *** Bobrová 164 23 A, 2-5 

Borovnice penzion *** Borovnice 44 23 A, 2-5 

Buchtův kopec  +    rekr. středisko Daňkovice  16 2,4 

Bukáček penzion Křižánky 41 34 2,3,4,5 

BVV Zubří rekr. středisko Zubří 104 2,3,5,CH 

Devět skal hotel *** Milovy 11, p. Sněžné  241 A, 2,3 

Duha rekr. středisko Tři Studně 42 50 A,CH, 3-5 

DUO ubytovna/hostel N.Město, Masarykova 1493 200 2,3 

EMZET                     rekr. středisko Tři Studně 24 34 2,3,4 

Fryšava penzion Fryšava pod Ž.h. 11 22 3,4 

Gaudeamus hotel Milovy 28, p. Sněžné  85 2-5, CH 

Harusák           + penzion Radňovice 96, Nové Město  18 A, 2,3 

Horácko rekr. středisko Tři Studně, p. Fryšava 60 2,3,4,5 

Horník rekr. středisko Vlachovice, p. Fryšava 120 2,3,4 

Krásné penzion Krásné 66 40 2,3,4 

Kadeřávek agrofarma Věcov 25 31 3,4 

Kukla                penzion *** Kuklík 73, p. Sněžné 45 2,3,4 

Líšenský dvůr   + pension Líšná 23, p. Sněžné  28+8 2,3,6,CH 

Maršovská rychta hotel Maršovice 1, Nové Město  37 2,3,4,A 

Medlov hotel *** Fryšava pod Ž.h. 205 A, 2,3 

Na Mlýně         + penzion Kuklík 21, p. Sněžné 42 A, 2-7 

Na Mýtince rekr. středisko Vlachovice, p. Fryšava 46 CH, 2, 4-6 

Na Radnici       penzion Nám.Karafiáta 39,Jimramov 7 2,3 

Panský dům hotel garni *** Vratisl. nám. 7, N. Město  12 2 

Pavla Vysočina      hotel Vlachovice 80 A, 1-6 

Podlesí hotel *** Podlesí 15, p. Sněžné  100 2,3,4 
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Poslední míle  penzion Milovy 20, Sněžné 100 2-4,6,CH 6 

Radešín hotel Radešín 11, Bobrová 74 2,3,4 

Radiokomunikace + ubytovna/hostel Radňovice  22 2,3 

Relax  rekr. středisko Tři Studně, p. Fryšava 40 CH 

Rokytno hotel Rokytno 11, Nové Město 20 2-5,7, A 

Romantika penzion Maršovice 162, Nové Město 15 2,3 

Selský dvůr penzion Daňkovice 24, p. Sněžné 74 2,3,4 

SKI hotel *** N. Město,Vlachovická 100  136 1,2,A,CH 

Solitary  penzion Milovy 34, p. Sněžné  100 2-4,CH,A 

Sport penzion Rokytno 46 55 2,3 

Studnice          + penzion Studnice 21, Nové Město  10 4 

Studnice turistická chata Studnice 23, Nové Město  56 2,3,4,5 

Sykovec penzion Tři Studně 38 69 2,3,4 

Osada Yukon rekr. středisko Tři Studně 75 CH 

Tábor Vysočina rekr. středisko Tři Studně 50 CH 

U Jana             + penzion Zubří 110  10 2,4 

U Loubů hotel Tři Studně 13, p. Fryšava 60 2, 3, 4 

U Martina penzion Rokytno 51, Nové Město  36 2,3,4,5 

U pramene penzion Tři Studně 46, p. Fryšava 40 CH, A, 3,4 

U ztraceného mládí+ penzion Rokytno 6 A, 3 

Vrchovina penzion *** Nové Město ., Bělisko 389 46 2,3,4,5 

Záložna hotel *** Sněžné 73,  50 2,3,4 

Zátiší penzion Tři Studně 44, p. Fryšava 28 2,4,5,8 

Přehled použitých zkratek: A - apartmány, CH - ubytování také v chatkách, + možnost vlastního vaření 

 

Ubytování na chatách, chalupách a v soukromí 
 

Místo a název kapacita 

Blatiny 26 - Oldřich Bárta  14 

Březiny 98 - Jiří Imramovský 14 

Bobrůvka 5 - František Němec  6 

Fryšava - Milan Bartoň 9 

Fryšava - Pavel Němec  15 



- 27 - 

Fryšava 61 - Pavla Lopaurová 5 + 1 

Jimramovské Pavlovice - Selské stavení 11 

Jimramovské Pavlovice 3 - Chalupa Pohádka 14 

Kadov 16 - Petr Bukáček 7 

Křižánky 151 - Bukáčková 13 

Křižánky 4 - Helena Lamplotová  5 

Křižánky 90 - Jitka Hlinovská 5 

Mor.Křižánky, V Budíně 83  12 a více 

Kuklík - Chobot 14 

Kuklík 45 8 

Na staré hospodě - Líšná 47  6 

Nové Město, Malá ul. - Bukáček 2 + 2 

N.Město, Zahradníků kout - Chaty Radka 4 x 4 

N.Město, Zahradníků kout - Chatový areál Ladex 47 

N.Město, Zahradníků kout - Chata Čáslav 6 x 4 

Nové Město, Zahradníkův kout - Olga 

Švaříčková 6 - 7 

Odranec - Topinka 6 

Radešínská Svratka - Chata Horka 30 

Rokytno - Blažková  14 

Tři Studně 39 - U Trčků - Vila a Apartmán 10 + 5 

Tři Studně - chata 3 + 3 

Věcov - chalupa 8 + 2 

Věcov "U Potoka" 7+6+8+3 

Vlachovice - Harvánek 11 

Vlachovice - Chata Sporten 15 

Vojtěchov 28 - Hájenka - Mikulicová         + 2+2+4+4 

 

Seznam kempů 

Medlov - tel. 775 312 899 

Milovy - tel. 606 844 742 

Sykovec - tel. 566 619 264, 604 441 175 
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Kemp Velké Dářko - tel. 607 504 209 

Autokemp Pilák,www.cerum.cz, tel. 566 623 267 

ATC Pohoda u Piláku, tel. 724 172 532                                

Kemp Domanín, tel. 737 440 601                                          

 

Údaje o počtu a kapacitě ubytovacích zařízení  k 31.12.2005 

 

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v krajích  

Rok  

Vysočina 

počet 

zařízení 

počet 

pokojů 

počet 

lůžek 

počet míst pro 

stany a karavany 

průměrná 

cena 

  

2000 353 6 090 18 293 1 749 198 

2001 363 6 127 18 725 1 647 205 

2002 360 6 036 18 639 1 991 234 

2003 360 6 171 18 772 2 044 231 

2004 357 6 179 18 544 2 938 238 

2005 353 6 397 18 783 3 150 262 

 

 

Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v turistických 

regionech 

Vysočina 

Počet 

celkem 

hotely a 

podobná UZ 

hotely 

***** 

hotely 

**** 

ostatní 

hotely 
pensiony kempy 

chatové osady a 

turistické ubytovny 

ostatní jinde 

neuvedená 

  

353 133 0 1 69 63 26 70 124 

363 140 0 2 72 66 26 71 126 

360 144 0 2 70 72 26 68 122 

361 150 0 2 71 77 28 63 120 

358 157 0 2 71 84 29 65 107 

354 155 0 3 72 80 29 61 109 

(pozn. český statistický úřad provádí výzkumy jen v rámci krajů a regionů, nikoliv mikroregionů, jako např. 

Novoměstsko) 
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Zajištění ubytování při Zlaté lyži a jiných akcích 

 

Při ZL se zajišťuje ubytování pro 3 kategorie: 

  

1) závodníci a jejich doprovod + pracovníci mezinárodní lyž. federace FIS 

  Možná víte, že se Nové 

Město na Moravě letos zařadilo 

mezi pořadatele nově vzniklého 

FIS Tour de Ski. Jedná se o turné 

několika závodů, které bude 

každoročně 29. - 30. 12. začínat v 

Novém Městě. Bohužel tím 

vznikly větší nároky na ubytování. 

Podmínkou je, aby měl pořadatel 

předem zajištěné ubytování cca pro 

350 - 400 závodníků + doprovod + pracovníků FIS. Jelikož se jedná o silvestrovský termín, je 

velice složité sehnat potřebnou kapacitu. Kdyby se v prosinci uskutečnil závod, který museli 

pořadatelé bohužel odvolat, tak by většina závodníků bydlela na větších hotelech, tj. hotel 

SKI (závodníci Norska, Švédska + pracovníci FIS – zde mají pořadatelé k dispozici celou 

kapacitu hotelu tzn. 136 lůžek), hotel 9 Skal (cca 100 pokojů) a hotel Medlov (65 pokojů). 

Dále jsou to menší hotely a penziony - Podlesí, Pegas (Vlachovice), Apollo (Hlinné) a Artis 

(Nové Město).  

Dle pravidel musí mít závodníci zajištěnu plnou 

penzi a pokud se sami nedohodnou jinak, musí 

bydlet  maximálně na dvoulůžkových pokojích, s 

tím, že každý tým má nárok na dva jednolůžkové.  

Ubytování si samozřejmě pořadatelé musí 

rezervovat v dostatečném předstihu. Dle pravidel 

Tour de Ski musí závodní týmy do 30. 10. poslat 

početní přihlášku a do 30. 11. pak jmennou. Na 

základě přihlášek se rozdělují na hotely. 

 

 



- 30 - 

 

2) média (novináři + televize - čeští i zahraniční) 

  Na ZL pracuje i mnoho novinářů a několik televizí. Největší počet pracovníků je z 

České Televize (kolem 150 osob), která zajišťuje přímý přenos ze závodu. Dále je to německá 

televize (ZDF nebo ARD), norská a švédská. Tam jsou počty podstatně nižší, maximálně 

kolem 20 lidí. Česká televize již tradičně bydlí na Skalském Dvoře a ubytování si tam 

objednávají sami. Zbylým televizím musí pořadatelé ubytování zajistit.  

Zajišťují ubytování i pro novináře, kteří se musí na akci přihlásit podobným způsobem jako 

závodníci. Letos měli pořadatelé požadavek na ubytování cca od 40 - 50 novinářů. Problém 

je,že většinou chtějí jednolůžkové pokoje. Novináři a televize (kromě ČT) bydlí ve Žďáře na  

hotelech Tálský Mlýn, Jehla a Bílá Labuť. 

 

3) hosté VIP 

 Pořadatelé každoročně rozesílají kolem 200 pozvánek nejrůznějším hostům, kde jim 

také nabízí ubytování. Součástí každého zvacího dopisu je návratka, kde je i kolonka jestli si 

přejí ubytování nebo ne. Tuto nabídku využije maximálně 30 hostů. Samozřejmě i zde musí 

předem počítat s určitým počtem pokojů a předem je zamluvit. Nejvýznačnější hosté 

(předseda Senátu, popř. prezident, hlavní partneři, atd.) bydlí také na hotelu SKI. Pro ostatní  

měli letos část kapacity penzionu Vrchovina (Nové Město), penzion Horácko v Unčíně, 

hotelový dům DUO v Novém Městě a popř. zbylé pokoje v již zmíněných hotelech. 
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Informace o vybraných ubytovacích zařízeních 

Hotel SKI *** 

Charakteristika : 

Moderní stylový hotel v překrásné přírodě 

Českomoravské vrchoviny, vhodný pro rekreační pobyty, 

pobyty sportovců, milovníky pěší turistiky, cykloturistiky, 

v zimě běžeckého i sjezdového lyžování. Hotel je vhodný i 

pro pořádání kongresů, seminářů, rod.oslav apod. v 

saloncích, které jsou na hotelu k dispozici. Stravování v 

hotelové restauraci výběrem ze širokého sortimentu. Příjemné posezení nabízí vinárna a 

snack bar. 

 

Ubytování: 

Hotel má k dispozici 44 pokojů a 5 bungalovů. Všechny pokoje vč. bungalovů jsou 

moderně vybaveny a dávají návštěvníkovi pocit domácího prostředí.   

     Struktura pokojů: 

- 5 jednolůžkových pokojů  

- 22 dvoulůžkových pokojů 

- 16 apartmánů s možností 1 a 2 přistýlek 

- 5 bungalovů 2+2  

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou, toaletou, televizorem se satelitním příjmem, 

rádiem a telefonem s přímou volbou. Většina pokojů má vlastní balkon. K dispozici je rovněž  

hotelová  směnárna a v recepci  je možno uložit  cenné předměty v hotelovém trezoru. V 

recepci je také zajištěn prodej doplňkového sortimentu (22.00 - 6.00 hodin) - chlazené nápoje, 

cukrovinky, toaletní potřeby, upomínkové předměty. Platby lze provézt hotově nebo 

kreditními kartami Master Card, VISA a American Expres.   

 

 Ceník ubytování 2007  

1/1 1 200,- Kč  

1/2 1 700,- Kč  

Apartmán 2+1 2 200,- Kč  
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Apartmán 2+2 2 600,- Kč  

Bungalow 2+2 1 800,- Kč  

   

Stravování:  

Kuchyně nabízí každý den jak krajové české 

speciality, tak i speciality mezinárodní kuchyně. V letní 

sezoně lze připravovat jídla na venkovním lávovém grilu, 

opékat sele nebo připravovat jiné lahůdky na rožni. Nabízí a 

zajišťují veškeré gastronomické akce (rauty, bankety, 

cocktaily, zahradní párty, brunche) pro větší skupiny, velké firmy a podniky. 

 

Provozní doba gastronomických služeb  

Snídaně:  7 - 10.00 hod.   

Restaurace:   7 - 22.00 hod. denně   

Lobby bar:   10 - 23.00 hod. denně   

Terasa hotelu: 10 - 21.00 hod. denně   

Vinárna:   21 - 2.00 hod. dle zájmu (nejméně 15 osob)   

Ceník služeb: 

Tenis 
1 kurt 150,- Kč/hod.  
půjčení rakety 50,- Kč/hod.  
půjčení míčků - 4 ks 50,- Kč/hod.  
 

Úschovna kol 
1 kus 20,- Kč/den  
 

Posilovna 
1 osoba 50,- Kč/hod.  
 

Minigolf 
1 osoba - 1 hůl 30,- Kč/hod.  

Horská kola 
1 kus 100,- Kč/hod.  
1 kus 350,- Kč/den  
 

Sauna 
Roztopení 200,- Kč  
1 osoba 130,- Kč  
 

Pronájem garáže 
1 auto 150,- Kč/den 
 
 

 

Konferenční nabídka: 

Nabízí klimatizované kongresové prostory pro různé konference, podniková školení a 

jiné semináře. Velký sál (restaurace) - lze připravit kongresové, divadelní nebo restaurační 

rozestavení (cca pro 100 osob). Dále nabízí malý sál pro 40 osob a tři salonky s kapacitou 30, 

20 a 8 míst. 
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K dispozici je též technické vybavení - dataprojektor, TV + video, DVD, zpětný 

projektor, plátno + flipchart a ozvučení sálu. Ke všem akcím zajišťujeme kompletní 

gastronomické služby - rauty, coffe breaky, coctaily, obědy a jiné další formy občerstvení.  

OREA HOTEL Devět Skal*** 

 

Lokalita:  

Jižní Morava, Českomoravská vrchovina, 

Žďárské vrchy, Nové Město na Moravě. 

Praha 160 km, Brno 95 km, Vídeň 180 km.  

OREA Hotel Devět Skal se nachází v 

rekreační oblasti v nadmořské výšce 600 m v těsné 

blízkosti Milovského rybníka s možností koupání a rybolovu.  

Okolí je ideální k výletům pěším i na lyžích. 

 

Ubytovací služby: 

Hotel disponuje 115 pokoji se 241 lůžky: dvoulůžkové, třílůžkové, apartmá. 

Balkón, telefon, BTV + satelit, radiopřijímač. 

Hotel nemá bezbariérové řešení. 

 

Gastronomie: 

Restaurace  156 míst 

Bar Zátiší 45 míst 

Hala   28 míst   

 

Hotelové služby: 

• doplňkový prodej  
• parkoviště 
• bazén pro hotelové hosty 

zdarma  
•  sauna  
• masáže  
• posilovna  
• tělocvična  

• minigolf  
• tenisový kurt  
• stolní tenis  
• kulečník  
• hřiště  
• půjčovna sportovních potřeb 

 

Konferenční nabídka: 

Kongresové místnosti  250+120 míst 



- 34 - 

Salónky    18 až 60 míst  

 

 

Autokempink PILÁK 

Lokalita:  

Autokempink Pilák leží na březích Pilské vodní nádrže. Celý areál je umístěn v 

bezprostřední blízkosti města Žďáru nad Sázavou. 

Příjemné prostředí uprostřed přírody, ohraničené lesem chráněné krajinné oblasti 

poskytne klidný odpočinek i těm nejnáročnějším hostům. Pilská nádrž je ideální ke koupání a 

rybaření, okolí láká cykloturisty, pěší turisty a houbaře.  

V autokempinku je vybudován nový moderní komplex sociálních zařízení, bufetu a 

kuchyňky. Autekempink poskytuje běžné služby včetně zapůjčení jízdních kol, loděk, 

sportovního náčiní ... 

Ubytování 

• k dispozici jsou pětilůžkové chaty Javorina 
s kuchyňkou a vlastním sociálním 
zařízením  

• čtyřlůžkové chaty Reneta  
• dvoulůžkové stany s podsadou  
• prostor pro vlastní stan, karavan...  
• v areálu je k dispozici bufet, v blízkosti 

(asi 500 m) je vyhlášená restaurace na 
Tálském mlýně  

• pobyt si můžete objednat prostřednictvím 
online formuláře 

 

Doplňkové služby  
• jízdní kolo  
• míč kožený 
• síť na volejbal  
• souprava na "líný tenis"  
• souprava na badmington  
• pramice s pádly  
• vodní šlapací kolo   
• plovací vesta dětská 
• společenské hry - dáma, šachy  
• souprava pro stolní tenis  

• ruský kuželník  
• žehlička  
• výměna lahví PB  
• nabíjení akumulátorů  
• kompletní vařič PB 
• infrazářič na přitápění  
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Ostatní ubytovací zařízení mimo mikroregion Novoměstsko 

OREA HOTEL Colorado Grand*** 

Lokalita:  

Hotel je citlivě zasazen do areálu Westernového 

městečka - Šiklův Mlýn, který se rozkládá v překrásném 

údolí říčky Bobrůvky na Českomoravské vysočině. Tato je 

ideálním místem jak pro pěší, tak pro cykloturistiku, ale i pro 

zimní běžecké a sjezdové trasy. Vzhledem k tomu, že hotel 

se nachází doslova uprostřed České republiky, je ideálním místem zejména pro pořádání 

firemních a společenských akcí a doprovodných tématických programů. 

 

Ubytovací služby: 

Hotel je projektován v mexickém stylu, aby charakterově zapadl do celého areálu. 

Ubytování je situováno do dvou budov. 

Hotelová budova: 32 pokojů *** (dvoul ůžkové - čtyřlůžkové, apartmá), 81 lůžek 

Budova depandance: 33 pokojů ** (dvoulůžkové - šestilůžkové), 120 lůžek 

Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením, sprchovým 

koutem, apartmány vířivou vanou.  

Pokoje na depandanci jsou se společným sociálním zařízením na jednotlivých podlažích 

 

Gastronomie: 

Hotel je součástí rozlehlého zábavního areálu, který nabízí mnoho stravovacích 

služeb. 

Hotel: Lobby Bar - 22 míst, Bar nad Restaurant 1. patro - 39 míst a letní terasa 25 míst 

Depandance: Lobby Bar - 40 míst, Lobby Bar 1. patro - 60 míst a letní terasa 35 míst 

Areál Westernové městečko (letní provoz): 

Restaurace Saloon - 100 míst, Restaurant Union Pacific - 90 míst, Caffe house Alfredo - 25 

míst, Steak house El Paso - 360 míst, Bar U hrobníka - 30 míst, herna Bonanza & Medleys 

Bar - 35 míst, Cowboy´s beer bar - 120 míst 
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Hotelové služby: 

• nekryté parkoviště  
• doplňkový prodej  
• kopírování  
• kancelářské služby  
• internet  
• půjčovna sportovních potřeb  
• kulečník  

• solárium  
• sauna  
• posilovna 
• vířivá vana pro 8 osob 

 

Konferenční nabídka: 

V hotelu je možnost pořádání seminářů a školení až pro 70 

osob a v areálu až pro 400 osob. 

Hotel nabízí všechno potřebné technické vybavení pro zajištění 

akcí (ozvučení, projektory, TV + video, řečnický pult, flip-

charty atd). 
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8. Závěr 
 

Moje práce se týká ubytovacích zařízeních a hotelových služeb. Měla jsem se zaměřit 

na mikroregion Novoměstska, detailněji probrat problematiku ubytovacího zařízení a 

poskytovaných služeb. 

V první části práce jsem rozebrala toto téma pouze obecně. To znamená, že jsem 

rozdělila všechna ubytovací zařízení dle typů a kategorií a stručně shrnula situaci v celé 

České republice. K tomu mi napomohly údaje z Českého statistického úřadu, odkud jsem 

zjistila informace o počtech hotelů v celé České republice a vývoj během minulých pěti let. 

Ve druhé části jsem stručně popsala historii mikroregionu, kulturní a přírodní památky 

v okolí mj. také chráněnou krajnou oblast Žďárské vrchy. 

Ve třetí části práce se zaměřuji konkrétně na ubytování v mikroregionu Novoměstska. 

Kontaktovala jsem pracovnice informačního centra v Novém Městě na Moravě, které mi 

ochotně poslaly seznam všech ubytovacích zařízení v regionu včetně kempů, chat, chalup a 

ubytování v soukromí. Také se mi podařilo získat statistiky návštěvnosti infocentra v Novém 

Městě na Moravě, ze které vyplívá, že mikroregion nejvíce láká turisty z Nizozemí, poté 

Němce a Brity. Snažila jsem se sehnat statistiku návštěvníků mikroregionu, ale na infocentru 

takovouto statistiku nevedou a Český statistický úřad zpracovává statistiky pouze v rámci 

krajů.  

Také jsem kontaktovala paní Honzlovou, která je hlavním ubytovatelem při závodech 

Zlatá lyže a ta mi poskytla velmi zajímavé informace. Při konání mezinárodních závodů je 

potřeba ubytovat stovky lidí a paní Honzlová mi tuto problematiku podrobně vysvětlila (viz. 

kapitola 7). 

Čtvrtá část je zaměřena na vybraná ubytovací zařízení v mikroregionu. Vybrala jsem 

si hotel SKI*** a OREA HOTEL Devět Skal*** a poté významný hotel mimo mikroregion a 

to OREA HOTEL Colorado Grand***. Tyto hotely jsem podrobněji rozebrala. Popsala jsem 

lokalitu, gastronomi, ubytovaní a poskytované služby popřípadě jiné zajímavosti spojené 

s jednotlivými hotely. 

  

 

 



- 38 - 

 

 

 

9. Resume 
 

This project is about accommodation facilites and hotel services in microregion 

Novoměstsko.  

In the first part you can read about this problem in general term. It means division of 

accommodation facilites to types and categories. I used some information from Czech 

Statistical Office web site. 

In the second part I write about history of district, curtural life and about nature. 

Especially about protected landscape area Žďárské vrchy. 

In the third part I concentrated on accommodation facilites in this microregion. You 

can find a list of all accommodation facilites in district including camps, bungalows and 

privats.  

Mrs Honzlová, who is one of Gold ski event organizers, sent me information about 

accommodation problems for plenty people. 

In the fourth part I write in detail about choice accommodation facilites in district. I 

mention about food, accommodation, hotel services or another interesting things in each 

hotel.  
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10. Seznam použité literatury a zdroje informací 
Internet: 

- Oficiální stránky Nového Města na Moravě http://www.nmnm.cz/ 

- Oficiální stránky CHKO Žďárské vrchy http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/ 

- Oficiální stránky Žďáru nad Sázavou http://www.zdarns.cz/ 

- Stránky Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/ 

- Oficiální stránky Hotelu Ski http://www.hotelski.cz/ 

- Oficiální stránky Hotelové sítě OREA Hotels http://www.orea.cz/ 

- Stránky organizace CERUM(Cestovní ruch města Žďár nad Sázavou) www.cerum.cz 

- Oficiální stránky mikroregionu Bystřicko http://www.bystricko.cz/index.php 

- Statistiky o návštěvnosti mikroregionu mi poskytla pracovnice infocentra v Novém 

městě na Moravě  

- Problematiku ubytování při větších akcích mi podrobně vysvětlila paní Martina 

Honzlová - hlavní ubytovatel při závodech Světový pohár - Zlatá lyže  

 

Literatura: 

- Sešit Hotelového provozu ze čtvrtého ročníku 
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11. Přílohy 
 
 
č. 1. Přehled služeb poskytovaných v hromadných ubytovacích zařízení k 31.12.2005 v kraji 
Vysočina  
 
č. 2. Vybraná ubytovací zařízení v mikroregionu a jejich služby 
 


