
Kategorizace

Kemp a chatová osada ČR

Zpracování a tisk klasifikačních znaků byl financován prostřednictvím Integrovaného operačního pro-
gramu spolufinancovaného ze strukturálních fondů  Evropské unie a státního rozpočtu České republiky 



Pravidla a realizace kategorizace:
1) Kategorizace je platná od 1.1.2012

2) Platnost kategorizace je 5 let vždy od data vydání certifikátu.

3) Žádost o kategorizaci přijímá Asociace kempů ČR (AKČR). Potřebný formulář 
zájemce nalezne na stránkách www.camp-cr.cz nebo www.camp.cz

4) U členů Asociace se základním členstvím je kategorizace prováděna zdarma v rámci 
členského příspěvku, nečleni platí kategorizační poplatek.
 
5) Kategorizaci provádějí komisaři vyškolení z řad provozovatelů, členové Asociace 
kempů České republiky a uživatelů, jež zastupuje Federace Campingu a Caravaningu 
ČR (FCC ČR) –  dále jen komisaři.

6) Kategorizace je prováděna komisaři, dle vydaných tiskopisů fyzicky, za přítomnosti 
provozovatele ubytovacího zařízení.

7) O provedené kategorizaci je vyhotoven zápis a je vydáno potvrzení o provedení 
kategorizace. Zápis včetně vyplněných tiskopisů je následně předán sekretariátu AKČR

8) Sekretariát na základě vyhodnocení zápisu o provedené kategorizaci, přidělí počet 
hvězdiček  a následně zašle certifikát a tabulku se zařazením do příslušné kategorie.
 
9) Provozovatel může podat odvolání proti výsledku kategorizace do 15 dnů po obdržení              
certifikátu k rozhodčí komisi.

10) Rozhodčí komise je tříčlenná. Je sestavena ze zástupců AKČR, zástupce FCC ČR 
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odbor cestovní ruch. Výsledné stanovisko bude 
vydáno do 30 dnů od obdržení odvolání.

11) Během platnosti přidělené kategorizace budou prováděny namátkové kontroly 
komisaři, zda kontrolovaný stav odpovídá dané kategorizaci.

12) Změna přidělené kategorie v průběhu její platnosti je možná:
 a) při změně technické vybavenosti zařízení, na základě vlastní žádosti   
 provozovatele zařízení.
 b) na základě zjištěných rozdílů s přidělenou kategorizací při provedené  
 kontrole

13) Výsledky přidělené kategorizace (logo a certifikát) můžou být používány bez 
omezení ve vydávaných propagačních a studijních materiálech daného ubytovacího 
zařízení. 

Kategorizaci zpracovala komise vytvořená Asociací kempů ČR pod vedením pana Pavla Hesse v roce 2011.

1.



Přehled kategorií Kempy a chatové osady ČR
platnost 5 let

2.

*

Areál musí splňovat minimální požadavky na provoz ubytovacího zařízení - mít 
zajištěn pohodlný přístup, zdroj pitné vody, základní sanitární zařízení, sběr ko-
munálního odpadu. V areálu musí být dostupná služba recepce a  zajištěn pravidelný 
úklid areálu, zejména sanitárního zařízení.

**

průměr z celkového hodnocení (Areál, Ubytovací místo campové, příp. Chaty-pevná 
lůžka  a Sanitární zařízení)  minimálně bodů:

3

Areál musí splňovat minimální požadavky na provoz ubytovacího zařízení - mít 
zajištěn pohodlný přístup, zdroj pitné vody, základní sanitární zařízení, sběr ko-
munálního odpadu. V areálu musí být dostupná služba recepce a  zajištěn pravidelný 
úklid areálu, zejména sanitárního zařízení.

***

průměr z celkového hodnocení (Areál, Ubytovací místo campové, příp. Chaty-pevná 
lůžka  a Sanitární zařízení)  minimálně bodů:

5

průměr z  hodnocení (Koupání, Sport, Animace) minimálně bodů: 1,5

camping i chatová osada musí navíc povinně splňovat/v areálu nesmí chybět:

… zajistěný prodej základních potravin, zejména každé ráno pečiva

… teplá voda ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servisního u WC) min. 6 hodin 
denně

… sanitární zařízení pro handicapované osoby

… kuchyňka pro hosty s minimální vybaveností

****

průměr z celkového hodnocení (Areál, Ubytovací místo campové, příp. Chaty-pevná 
lůžka  a Sanitární zařízení) minimálně bodů:

7

průměr z  hodnocení (Koupání, Sport, Animace) minimálně bodů: 4,5

camping i chatová osada musí navíc povinně splňovat/v areálu nesmí chybět:

...zebezpečení campu- celý areál je oplocen, nebo je zajištěna fyzická ostraha v 
hlavní sezóně , případně kamerový systém ve většině areálu

… možnost internetu- internet point, nebo částečné pokrytí WiFi

… možnost ukládání cenností na recepci

… stravování v areálu- minimálně občerstvení

… zajistěný prodej dostatečného sortimentu potravin

… teplá voda ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servisního u WC) nonstop

… sanitární zařízení pro handicapované osoby

… kuchyňka pro hosty s minimální vybaveností



3.

****

camping musí navíc povinně splňovat/v areálu nesmí chybět:

…  turistická místa jsou  jasně oddělená/ohraničená- minimálně 20%

… hyginecické kabiny(uzamykatelné místnosti s umyvadlem)

… přebalovací pult pro Baby

… výlevka na chemické záchody

… možnost ručního praní prádla

… prádelna(pračka, sušička)

… zajištěna služba servisního stání pro obytná auta

*****

průměr z celkového hodnocení (Areál, Ubytovací místo campové, příp. Chaty-pevná 
lůžka  a Sanitární zařízení)  minimálně bodů:

9

průměr z  hodnocení (Koupání, Sport, Animace) minimálně bodů: 7

camping i chatová osada musí navíc povinně splňovat/v areálu nesmí chybět:

… možnost platby platební kartou

...zebezpečení campu- ceý areál je oplocen a fyzická ostraha je v hlavní sezóně 
přítomna , nebo kamerový systém ve většině areálu resp. fyzická ostraha po celou 
dobu otevření

… možnost internetu- internet point a částečné pokrytí Wifi, nebo Wifi s kompletním 
pokrytím signálu  ubytovacích míst

… možnost ukládání cenností- bezpečnostní schránky

… stravovani v areálu- restaurace

… samostatná prodejna potravin v areálu

… teplá voda ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servisního u WC) nonstop

… sanitární zařízení pro handicapované osoby

… kuchyňka pro hosty plně vybavena

camping musí navíc povinně splňovat/v areálu nesmí chybět:

… turistická místa  jasně oddělená/ohraničená, minimálně 50%

… počet komfortních míst pro stany a caravany, minimálně 10%

… hyginecické kabiny(uzamykatelné místnosti s umyvadlem)- více jak 20% z 
celkového počtu umyvadel 

… Babyroom

… sanitární zařízení přizpůsobené pro děti

… vlastní sanitární zařízení na některých turistických ubytovaných místech

… výlevka na chemické záchody

… možnost ručního praní prádla

… prádelna(pračka, sušička, možnost žehlení)

… zpevněné servisní stání pro obytná auta



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

4.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

5.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

6.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

7.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

8.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

9.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

10.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

11.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

12.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

13.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

14.
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

16.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

17.



a) podíl v % na celkové hodnocení | b) výběr z možných variant | c) max.počet bodů | d) povinný min. počet bodů pro daný počet hvězd

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

hodnocení:

2 3 4 5

  A) AREÁL

1.   Vstup

a.

zpěvněná bezprašná 2,0

široká a prostorná pro vzájemné míjení dlouhých souprav 2,0

dostatečně osvětlená 2,0

střežený vstup (ostraha, monitoring, závora) 3,0

9,0

b.

cedule na příjezdových komunikacích 2,0

jasné označení vlastního campingu 1,0

3,0

c.
5,0

jsou jasné směrové tabule k parkovišti 1,0
6,0

1.   Vstup celkem 2,8 6,0

2.   Recepce

Recepce bude hodnocena, pokud se jedná o recepci nebo o přihlašovací místo

a. Funkční vybavení

3,0

3,0

4,0

a) Funkční vybavení

4,0

k dispozici je poštovní služba a možnost zanechání vzkazu 2,0

možnost platby platební kartou 4,0 4

10,0

b.
údržba celku (nátěry, podlahy, nábytek)    6,0

6,0

2.   Recepce celkem 3,7 8,0

3. Cesty/silnice celkem

a.
Vybavení/údržba

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

3. Cesty/silnice celkem 2,3 5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení

a. 4,0

kvalita použitých materiálů a jejich údržba, čitelnost

b.
Osvětlení

budovy a hlavní cesty jsou dobře osvětleny 3,0

3,0

5,0

4.   Směrové cedule cest/osvětlení celkem 2,3 5,0

5.   Údržba zeleně

a.

Údržba  zeleně 3,0

2,0

5,0

5.   Údržba zeleně celkem 2,3 5,0

6.   Údržba pořádku areálu

a.

2,0

žádné přeplněné velké kontejnery 1,0

1,0

Sklad materiálu 2,0

6,0

b.
Drobný odpad 6,0

6,0

6.   Údržba pořádky areálu celkem 2,8 6,0

7.   Ostatní celkem

a.

fyzická ostraha  - po celou dobu otevření 4

jen v hlavní sezóně 2

oplocení celého areálu 2

kamerový systém pokrývající - jen vjezd 1

většinu areálu 4

1,2 10,0 2 4

b.

mrazák 1,0

lednice,… 1,0

dřez s teplou a studenou vodou 1,0

stav a funkčnost zařízení 3,0

0,5 4,0 1 2 3

c.

Možnost internetu internet point 2,0

Pro hosty

wifi připojení (částečné, např. v okolí recepce) 2

wifi připojení komplet(pokrytí  i vlastních ubytovacích míst) 7

1,0 9,0 2 4

d.

možnost uložení na recepci 2

vlastní bezpečností schránky 4

0,5 4,0 2 4

e. Telefon

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin - recepce 2

telefon v areálu přístupný po dobu 24 hodin -automat 5

0,6 5,0

7.   Ostatní celkem 3,7 8,0

  Stravování, prodej

8.

a.

Restaurace

restaurace má k dispozici vlastní WC 2,0

2,0

3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

2,31 10,0

b. Vybavení

2,0

různé nápoje 1,0

drobné občerstvení 1,0

odpadkové koše k dispozici 1,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

0,93 4,0

8. Stravování celkem 3,2 7,0 4 6

9.   Potraviny/prodej

a.

Zajištění prodeje

3,0

 dostatečná nabídka sortimentu 3,0

prodej v samostatné campingové prodejně 3,0

Stav/ údržba stav nátěrů, nábytku, podlah… 3,0

4,0

9. Potraviny/prodej celkem 1,9 4,0 1 2 3

  A) AREÁL CELKEM 25 6,0

  B) Ubytovací místo - campové

1.   Místo

a. počet komfortních míst nad  5% ze všech míst 2

počet komfortních míst nad  10% 4

počet komfortních míst nad  15% 6

počet komfortních míst nad  25% 8

2,2 8,0 4

b.

počet 20% 2

počet 50% 4

1,0

sloupky/cedule jsou v dobrém stavu, čísla dobře čitelná 1,0

1,6 6,0 4 6

c.

velikost místa 60 - 80 m2 1,1 4

velikost místa 80 - 100 m2 2,2 8

velikost místa 100 -120 m2 4,1 15
velikost místa více než 120 m2 6,6 24

6,6 24,0

d.

trávník, nebo jiný neprašný povrch 1,0

plocha je rovná, bez teréních nerovností 3,0

místa jsou i s přívěsem snadno přístupná, žádné větve v cestě 2,0

1,6 6,0

1. Místo celkem 11,5 11,0

2.  Elektrické přípojky Týká se el. přípojek u turistickým míst

b. Celkový počet

přípojky  10%  - 25 %  míst 1

přípojky  25%  - 50 %  míst 1,62 3
přípojky  51% - 75% míst 3,23 6

přípojky 76% - 100% míst 4,85 9

4,9 9,0

c. Provedení/údržba

maximální  vzdálenost  k el. skříni max. 20 m 1,0

 není nutno tahat kabely přes cestu 1,0

elektrická skříň je uzavíratelná (není nutně uzamykatelná) 1,0

1,0

el.skříň/sloupek je v dobrém vizuálním i technickém stavu 1,0

4,9 5,0

2. Elektrické přípojky celkem 7,3 7,0

3. Týká se možností napuštění vody pro turistická místa

a. Provedení/údržba

1,0

povrch země kolem místa napouštění je zpevněn 1,0

součástí je výtok do kanalizace pro špinavou vodu 2,0

místo napouštění je v dobrém vizuálním i technickém stavu 2,0
3,1 6,0

b. Vzdálenost

do 100m 1,04 2

do 50 m 2,08 4

do 25m 3,13 6

3,1 6,0

3. Zdroj/napouštění vody celkem 6,3 6,0

6,0

100,0

B) Ubytovací místo celkem 25,0 6,0

100,0

a.

venkovní osvětlení chaty 1,0

místo pro venkovní posezení u chaty včetně vybavení 2,0

venkovní sezení je kryté 1,0
dostatečný volný prostor od dalších chat 1,0

2,0

bezbariérová úprava alespoň v jedné chatě ze vzorku 2,0

celkový dojem použitých mat. a upravenosti chaty 3,0

Exteriérové požadavky celkem 3,85 6,0

b.

dostatečné osvětlení chaty 1,0

zásuvky 220V 1,0

lůžko pevné min. 80x190cm 1,0

noční stolek nebo polička ke každému lůžku 2,0

stůl nebo pracovní deska 1,0

židle nebo křesla odpovídající počtu lůžek 2,0

2,0

lůžkoviny 1,0

povlečení 1,0

koš na odpadky 1,0

zrcadlo 1,0

závěsy nebo jiná možnost zatemnění oken 1,0

rádio, možno i jen zapůjčit 3,0

TV-  možno i jen zapůjčit 3,0

celkový dojem použitých mat. a vybavení 3,0

Interiéry celkem 3,85 6,0

c.

sporák + trouba 2

lednice/mrazák 1

mikrovlnná trouba 1

varná konvice 1

nádobí na vaření 1

sklenice, hrníčky, příbory, talíře, atd. (min. 1ks/1lůžko) 1

myčka nádobí 2

velký důraz na celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Kuchyň celkem 5,77 9,0

d. 

jen umyvadlo 2,0

kompletní sanitární zařízení 8,0

osvětlení (nejlépe i samostatně nad umyvadlem) 1

odkládací skříňka nebo polička nad umyvadlem 1

zrcadlo nad umyvadlem 1

věšáky pro ručníky a osušky 2

držák toaletního papíru 1

zásuvka pro holící strojek nebo fén 1

Celkový dojem použitých mat. a vybavení 3

Sanitární zařízení celkem 5,77 9,0

e.

3,5m2 2

4 m2 4

4,5 m2 6

5 m2 a vice 9

  Celkem plocha 5,77 9,0

Celkem hodnoceni za jednotlivý druh chat 6,0

25,0 6,0

  D) Sanitární zařízení  (průměr ze všech sanitárních budov)

procentuelni zastoupení jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- zách+sprch+umyvadel 100,0

1.   Teplá voda

a.

nonstop ve sprchách i u všech umyvadel (mimo servis u záchodu) 5,6 10

min 6 hodin/den ve sprchách i u všech umyvadel mimo servisní 2,8 5

min 6 hodin/den ve sprchách i u jen části umyvadel 1,1 2

1. Teplá voda celkem 5,6 10,0 5 10 10

2. Toalety a pisoáry

a.
1 toaleta na 20 míst 1

1 toaleta na 15 míst 3

1 toaleta na 8 míst 6

1,6 6,0

b.

Rozměry 1,0

Osvětlení 1,0

Toaletní papír
umístěn centrálně např. v chodbičce 1

individuální-umístěn v každé kabince 3

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na toaletu 1,0

1,0

Servisní umyvadlo 1,0

2,1 8,0

c.

Provedení
 obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky min. 150 cm 1,0

  rozvody ve zdi, ne viditelně  na povrchu 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,3 5,0

d.

senzorové/časové- jen pisoáry 1

senzorové/časové- pisoáry i záchody 2

0,5 2,0

2.   Toalety a pisoáry celkem 5,6 10,0

3.   Sprchy

a.
 1 sprcha na 20 míst 1

 1 sprcha na 15 míst 3

 1 sprcha na 10 míst 6

1,9 6,0

b.

Provedení, rozměry 2,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně dva háčky na sprchu 1,0

Možnost sezení rozumí se pevně zabudované 1,0

1,0

2,2 7,0

c.

Provedení
obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

rozvody ve zdi, ne volně viditelné 1,0

Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

3. Sprchy celkem 5,6 10,0

4. Umyvadla

a.

jedno umyvadlo na 15 míst 1

jedno umyvadlo na 12 míst 3

jedno umyvadlo na  8 míst 6

1,9 6,0

b.

počet hygienických kabin:

- celkově do 20% z celkového počtu umyvadel 0,3 1 1

- více jak 20% z celkového počtu umyvadel 0,6 2 2

přítomnost  zásuvek - v dosahu každého umyvadla 2

                              - jen u některých umyadel 1

od 85 cm nebo, jestliže je zástěna mezi umyvadly 1,0

Osvětlení 1,0

Háčky na oblečení minimálně jeden háček na umyvadlo 1,0

2,2 7,0

B. Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 150 cm 1,0

c. Údržba (technická) 3,0

1,5 5,0

4.   Umyvadla celkem 5,6 10,0

5. Babyroom Hodnotí se buď jen přebalovací pult nebo vybavený babyroom

a. Není vlastní místonost, jen přebalovací pult 1

b.

Babyroom
 vanička na mytí dětí

 zdroj teplé vody

 odpadkový koš

 prostor na přebalování

Provedení
rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1

Údržba (technická) 2

5. Babyroom celkem 2,2 4,0 1 3

6. Sanitární zařízení pro děti

a. 2,0

b. 1,0

6. Sanitární zařízení pro děti celkem 1,7 3,0 2

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby

nejsou zde žádné prahy

čistá průchozí šířka dveří je minimálně 90 cm

je zajištěn dostatek místa pro otáčení vozíku

záchod je vyvýšen a opatřen madly

umyvadlo a zrcadlo je ve výšce pro vozík

sprcha je vybavena sedátkem

a.

rozvody ve zdi, ne  volně viditelné 1,0

obklad / vysoce kvalitní umělá hmota do výšky 180 cm 1,0

signalizační zařízení v případě nouze 1,0

3,0

7. Sanitární zařízení pro handicapované osoby celkem 3,3 6,0 3 4 4

8. Vlastní sanitární zařízení 

a.

Vlastní sanitární zařízení - sprcha, umyvadlo a záchod

sanitární zařízení přímo na místě pro 2% a více míst 1

sanitární zařízení přímo na místě pro 5% a více míst 2

sanitární zařízení přímo na místě pro 10% a více míst 3

8. Vlastní sanitární zařízení na ubytovacím místě celkem 1,7 3,0 1

9. Výlevka na chemické záchody

a.

Provedení / údržba

 zvláštní místo, které nebude viditelně rušit okolí/intimita 1,0

 osvětlení 1,0

 kvalita provedení,  dobrý stav a funkčnost 3,0

9. Výlevka na chemické záchody celkem 2,8 5,0 3 4

10. Mytí nádobí

a.

Mytí nádobí

provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

1,0

3,0

10. Mytí nádobí celkem 2,8 5,0

11. Možnost praní prádla

a.

Provedení / údržba

zajištěno osvětlení 1,0

dostatek odkládacího prostoru, příp. i odkládací poličky 1,0

2,0

11. Možnost praní prádla celkem 2,2 4,0 2 3

12. Prádelna

a.

Jako prádelna bude hodnocen prostor s pračkou, sušičkou  a možností žehlení

možnost aut. pracky 2,0

možnost susicky 1,0

možnost zehleni 1,0

celkový technický stav (stroje i prostor)
2,0

dobré obklady / kvalitní umělé stěny a podlaha

12. Prádelna celkem 3,3 6,0 4 5

13. Sanitární budova (jako celek)

a. 4,0

b. Vybavení/ prostor 

 budovy jsou zařízeny funkčně

3,0 dveře se otvírají v logickém směru

 rovnoměrné osvětlení
 vstupní prostor s čistící zonou

dobré označení částí sanitárního zařízení (směr, piktogramy) 2,0

rozvody zabudovány /  nejsou viditelné 2,0

stav a funkčnost uzavírání jednotlivých prostorů 2,0

dobrá ventilace 2,0

c.

 Inspektor hodnotí prostor nejbližšího okolí

5,0 venkovní osvětlení 

 zeleň a přístupové cesty 

Celkový dojem
Inspektor hodnotí vnější dojem sanit.zařízení zejména architekturu

vzhled, květiny a rostliny, útulnost, sladěnost s okolím, funkčnost

13. Sanitární budova (jako celek) celkem 2,8 5,0

14. Servisní stání pro obyt.auta

a.

2,0

2,0

dobrá dosažitelnost a jednoduchá možnost vjezdu a výjezdu

14. Servisní stání celkem 2,2 4,0 2 4

15.   Hygiena

a. Úklid

5,0

15.   Hygiena celkem 2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

Areál+ průměr z ubytovacího místa/ chat a průměr ze sanitárních zařízení 10,0 3,0 5 7 9

  E) KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE

A.   Otevřený bazén 

a. Provedení / údržba

2,0

2,0

s vlastní fantazií založené rozmanité formy 
2,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

2,0

vyhřívání vody v bazénu 3,0

b.
Inspektor hodnotí dojem, oplocení, rozdělení (ne ostnatým drátem) 

3,0
osázení zelení, lavičky, nátěry

7,0

B.   Krytý bazén

 a. 

Bazény s pevným zastřešením nebo  otevíratelným zastřešením 4,0

2,0

2,0

prostředí a zařízení celého objektu
4,0

zábavní zařízení ve vodě, skluzavka, vířivka, …

4,0

8,0

C. Přírodní koupaliště Rozumí se jezero, rybník, řeka

a. Vybavenost

půjčovna lodiček a šlapadel 2,0

sprcha venkovní 2,0

tobogán, vodní trampolíny ….. 4,0

čistota a stav pláže, celkový dojem 4,0

6,0

1. koupani(bazen,kryty bazen,prirodni) celkem získaných bodů 21,0

započítané body- max. počet bodů 15 37,5 15,0

4. Zařízení pro hraní

a.

( vybavena hrami, divadlo, animace, čtenářský koutek) 

Provedení / údržba

vybavení je v dobrém stavu ( malby, stěny, podlahy) 2,0

1,0

plocha místnosti odpovídá počtu hostů campingu 2,0

místnost je funkčně zařízena 2,0

7,0

b.

Provedení / údržba

rozmanitost vybavení na hraní
4,0

hry rozvíjející dětskou fantazii mají přednost

velikost hřiště 4,0

4,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  2,0

příležitost k sezení pro přihlížející rodiče 2,0

Zastřešené hřiště prostor na hraní je částečně nebo celý zakrytý 4,0

10,0

c. Dobrodružné hřiště
(otevřené nebo zastřešené) hřiště s dobrodružným vybavením

(lezecká stěna, lanovka, provazový žebřík…)

c. Provedení / údržba

1,0

možnosti,  velikost,  multifunkčnost 1,0

absorbční podkladová zóna  - písek, tráva, gumové desky  1,0

d. Vodní hřiště
1,0

4,0

e.
minimálně 3x týdně, v hlavní sezoně 9,0

9,0

f.
exkurze, výlety, sportovní arangement 5,0

5,0

4. Zařízení pro hraní celkem 17,5 7,0

5. Wellness možno v primem sousedstvi- na hranici campingu, pokud lze zkontrolovat 

a. fitnes 1,0

b. solárium 1,0
c. masáže 1,0
d vířivka 1,0
e. sauna 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

každý další druh welness (1 bod) 1,0

Wellness celkem(max.počet dílčích bodů 10) 10,0

5. Wellness celkem (max.počet 6) 15 6,0

6.   možno v primem sousedstvi - na hranici campingu 

a. Tenisové hřiště 3,0

b. Víceúčelové hřiště 2,0

c. Minigolf 2,0

d. Stolní tenis 2,0

e. Beach volleybal 2,0

f. Trampolína 2,0

g Bowling 2,0

h. Squash 2,0

i. Fotbalové hřiště 2,0

j. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

k. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

l. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

m. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

n. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

o. Každý další, výše neuvedený sport (1 bod) 1,0

6. Další sportovní vybavení ( max.počet dilcich bodů 25) 25,0

sktecny počet bodu (max. pocet dosazeno pri 12) 30 12,0

  KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0

KOUPÁNÍ, SPORT A ANIMACE celkem 10,0 1,5 4,5 7

podíl
(a)

výběr
(b)

max. 
(c )

povinný min. 
Počet (d)

Areál znamená prostor uvnitř hranic campingu. Z toho je výjimkou jen vstup do campingu. 
Hosté jsou touto  Přístupovou cestou naváděni. 

Přístupová cesta do 
campingu

Předpoklady 
nalezení campingu

Odstavná plocha 
pro auto nebo 
karavany při 
příjezdu

odstavná plocha (kapacita parkovacích míst) je dostatečně  
velká pro auta a karavany přijíždějících hostů

recepce je znatelně označena a to včetně viditelně umístěné  
otvírací doby

příjem hostů probíhá v místnosti (ne venku u okénka), účelně 
vybavené

je zde mapa campu a ceník (pověšeno nebo k dispozici),  je zde 
informace o provozním řádu, první pomoci, zubaři atd.   

k dispozici jsou místní turistické informace,tipy na výlety, prodej 
turistických map,pohledů 

vzhled interiéru a 
stav údržby

U velmi malých campů nejsou často cesty nutné. Pokud to inspektor takto vyhodnotí, bude započítáno 
průměrné hodnocení.

typ vozovky je v souladu s druhem podniku, např.lesní cesta.  v 
lesním campingu avšak bez nerovností a výmolů, - vozovky jsou 
zpevněné, bezprašné, solidní povrch (asfalt není podmínkou)

příjezdové a odjezdové cesty jsou dostatečně široké také  pro 
dvousměrný provoz. Toto není zapotřebí, pokud jsou jasně 
vyznačeny jako jednosměrné

zajištěn průjezd pro nouzovou situaci (hasiči, ambulance), 
zatáčky jsou dostatečně prostorné, průjezdu nevadí žádné větve

ubytovací místa jsou dobře přístupná, vjezd do nich je 
dostatečně prostorný i pro karavan/obytné auto

Provedení a údržba 
směrových cedulí

typ a velikost závisí na velikosti podniku - důležitá je přehlednost 
směrových značek,eventualně doplněná více mapkami   - 
správná a jednoduchá navigace (vyloučeny nejasnosti). 
Ekvivalentem je mapka areálu, kterou obdrží každý host při 
příjezdu

vyhovující i dětem/ cizincům (rozeznatelné značky/ symboly bez 
nutnosti znalosti textu)

osvětlení je dobře rozděleno, vedlejší cesty jsou vybaveny 
orientačním osvětlením

zeleň je dobře udržována (tráva sekána, stromy stříhány  a staré 
větve odstraňovány)

výsadbou zeleně je dosaženo příjemného přírodního rozdělení  
areálu, vzhled areálu je  dobře integrován do okolního terénu  

Shromáždění a 
odvoz odpadků

oddělený sběr tříděného odpadu (minimálně sklo, papír, plast, 
ostatní/komunální odpad)

kontejnery jsou vhodně maskovány (dřevěné zástěny, zeleň),- 
umístění konternerů tak, aby nerušily zápachem ani hlukem

Nejvyššího hodnocení se dosáhne pokud není žádný materiál 
skladován viditelně- je v oddělené části

V celém areálu ani na stanových místech neleží žádné odpadky- 
plechovky, papírky, zátky od lahví atd.

Zabezpečení 
campu

Kuchyňka- prosotr 
pro individuální 
vaření hostů, k 
dispozici vařiče

Možnost ukládání 
cenností

Stravování- v 
areálu

Kvalita vlastního jídla není kategorizací hodnocena, každý objekt stravování 
hodnocen jen jednou

Za restauraci je považován příjemně zařízený prostor, kde je jídlo servírováno  na 
základě jídelního liístku, s obsluhou, kde jídelní lístek obsahuje minimálně předkrmy, 
min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Vybavení/zařízení/ 
atmosféra 
restaurace

jedná se o příjemně a harmonicky zařízenou místnost (nábytek, 
dekorace, osvětlení, prostření stolů)

je zajistěn dostatečný prostor mezi stoly pro vysoký pocit 
soukromí, zařízeno pohodlnými židlemi a prostornými stoly

Snackbar/rychlení 
občerstvení

Ze snack bar se považuje stánek rychlého občerstvení resp. i stravovací objekt 
nesplňující podmínky pro restauraci

místnost na čekání na jídlo a možnost sezení pro konzumaci na 
místě

Jen restaurace, pak restaurace*0,6,  jen občerstvení, pak 
hodnota občerstvení, pokud oboji- pak aritmetický průměr z 
obojího

prodej základního potravinářského a hygienického sortimentu, 
pečiva

Počet komfortních 
míst

za komfortní místa se považují ohraničená místa vybavená:  vlastní přípojkou elektřiny, 
 samostatnou přípojka vody, nebo dělená přípojka vody (1 kouhout mezi dvěma místy) 
a vlastním/samostatným odtokem špinavé vody (odpad, do kterého pasuje hadice pro 
odtok z caravanu/obytného auta) 

Oddělená/ohraniče
ná místa

Minimální počet turistickým míst která jsou zřetelně oddělena za pomocí kůlu, čísla, 
kamene, cedule, stromu, nebo jiného způsobu oddělení:

oddělení je zřetelné, aby každý mohl vidět, jak jsou místa 
hluboká. 

Průměrná velikost 
míst

inspektor měří minimálně 4 místa v různých lokalitách areálu. Pokud se největší nebo 
nejmenší místo úplně vymyká průměru ostatních, nemusí se s ním v hodnocení počítat

také místa určená jen pro pěší turisty a místa výhradně jen pro obytná auta nejsou do 
průměru zahrnována

v případě míst s odděleným parkováním aut bude k ploše místa bez přístupu auta 
připočítána plocha 15 m2

pokud leží místa naproti sobě, pak se z plochy odečítá 3 metry šířky pro průchod a 
průjezd

pokud nejsou místa fakticky rozdělena bude celková plocha vypočítána z počtu míst a 
celkové plochy určené pro ubytování sníženou o 3 m šířky cesty

Provedení/dostupn
ost míst

el. skříň se nachází minimálně 50 cm nad zemí a je chráněna 
proti dešti

Zdroj/napouštění 
vody

kohout se nachází ve výšce od země 45 cm a výše, která 
umožní pohodlné napuštění vody do kanystru.

hodnocena max. vzdálenost zdroje pitné vody od min. 80% 
ubytovacích míst

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni počtu osob  na ubytovacích místech ( 3,5 osoby/místo)  proti 
lůžkům pevného ubytování

  C) Chaty a jiné pevné ubytování v campech. Dále tedy pod pojmem chata myšleno i caravany 
       K pronajímání, Mobilní domy, pokoje apod

ZADEJTE !!  celkové procentuálni zastoupeni jednotlivých druhů chat v počtu lůžek 
Proti poctu ubytovanych na mistech 

Exteriérové 
požadavky na 
vybavení chaty parkování u chaty nebo v blízkosti chaty, zpevněné a upravené 

přístupové chodníky a cesty

Interiérové 
vybavení chaty

šatní skříň včetně poliček a ramínek na šaty,dostatečně 
prostorná

Kuchyňský kout - 
hodnotí se zde 
pouze pokud ho 
chata obsahuje

Vybavení sanitární 
zařízení - hodnotí 
se zde pouze, 
pokud je součástí 
chaty

Celková plocha na 
1 lůžko , 
nezapočítává se 
sanitární zařízení

  C) Chaty a jiné pevné
       ubytování Celkem

celkový průměr dle procentuálního zastoupení jednotlivých 
druhů

Teplá voda 
K dispozici

Počet toalet (včetně 
pisoárů)

celkový počet toalet, pisoárů a suchých záchodů maximální 
hodnocení: jedna toaleta na deset míst - počet turistických 
míst + sezonních míst + počet ostatních míst, která používají 
Sanitární zařízení se dělí počtem toalet

dostatečná vzdálenost od kraje toaletní mísy ke dveřím u příčně 
umístěné toalety platí vzdálenost ke zdi min. 60 cm

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Odpadkové koše
(dámy)

na každé dámské toaletě je jeden odpadkový koš s víkem nebo 
odpadní šachta s klapkou

speciálně na mytí rukou po použití toalet ve vzdálenosti 
menší než 5 m. Jiný způsob kohoutek (např. u mytí nádobí) 
- se za sezvisní umyvadlo nepovažuje

kvalita použitých materiálů u toaletních mís, pisoarů, dělících 
stěn háčků, zpracování zdí, podlah a stropů, nádržek na vodu, 
stav údržby zdí, podlah, stropů, toaletních mís, pisoárů, dveří, 
rozvodů, funkčnost splachovacích mechanismů a zámků

Hygiena-
Automatické
Splachování

Počet sprch 
S teplou vodou

celkový počet sprch s teplou vodou. Rodinná  sprcha se počítá 
jen za jednu sprchu.

sprcha s uzamykatelnou předsíňkou, zástěna v předsíňce 
zamezující namočení odloženého oblečení

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dvě kabinky. Světla musí být v dobrém stavu a kvalitě.

Rodinné sprchy
- min. 1 na 40 míst

za rodinnou sprchu se považuje uzavíratelný prostor s 
minimálně dvěma sprchami, dostatečně prostorný pro 2 osoby 
najednou

- kvalita použitých materiálů: sprchové armatury, dělících stěn, 
háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav údržby zdí, podlah, 
 funkčnost zamykání

Počet umyvadel. 
Servisní se 
nezapočítává, 
hygienické kabiny 
ano

Hygienické kabiny 
(uzavíratelné a 
uzamykatelné 
místnosti s 
umyvadlem)

Zásuvky 
U umyvadel

Vzdálenost mezi 
kohoutky

individuální osvětlení, nebo dlouhá zářivka, která zároveň 
osvětluje dva prostory.  Světla musí  být v dobrém stavu.

- kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 
dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

za babyroom se považuje místnost s dostatečným prostorem,
v nemž se  nachází:

stav údržby podlah, stropů,  dveří, vaničky,  sprchy,  prostoru na 
přebalování 

Sanitární zařízení 
Pro děti

Sanitární zařízení pro děti se považuje, pokud je jeden 
dětský záchod, dětská sprcha, dětské umyvadlo.
Max hodnocení, pokud je vše.

Kreativita / 
nápaditost
v provední

od zajímavých obkladů až po např. armatury v provedení Mickey 
Mouse

Sanitármí zařízení 
pro handicapované 
osoby

Za toto je považováno pokud je vybaveno záchodem, umyvadlem a sprchou s teplou a 
studenou vodou

Kvalita 
provedení/údžba kvalita a stav použitých materiálů- armatur, vlastních umyvadla, 

dělících stěn, háčků, zpracování zdí, podlah a stropů,  stav 
údržby zdí a podlah,  zrcadel, zásobníků na mýdlo, zásuvek, 
odpadkových košů

Výlevka na 
chemické záchody

Je zřetelně označená výlevka  z keramiky,nebo nerezové oceli pro odpadní vody 
doplněná kouhoutem na vymytí WC, z obytného auta (servisní stání) se nepovažuje za 
výlevku na chem.záchody

Za prostor na mytí nádobí se považuje, jestliže je k dispozici 
Zdroj studené vody u dřezu, a teplé vody přímo nad dřezem nebo v blízkém okolí

dostatek odkládacího prostoru na nádobí (špinavého, umytého i 
utřeného),  nejlépe i odkládací poličky

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, 
osvětlení,odkapávače, odpadkových košů, podlahy, mycí desky 
a dřezů

Možnost praní 
Prádla

Za místo na praní prádla se považuje dřez z nerezové oceli 
nebo keramiky v pracovní výšce s teplou vodou(přímo nad 
dřezem nebo v blízkém okolí)

důležitý je stav údržby - kohoutů, obkladů, stěn, osvětlení, 
odpadkových košů, podlahy, mycí desky a dřezů

Kvalita 
provedení/údžba

Oddělení umýváren 
A toalet

oddělené jsou, pokud se umyvadla a sprchy nenacházejí ve 
stejné místnosti jako toalety oddělení nemusí být až do stropu, 
minimálně však 2,2m v umývárnách může být umístěn 
1 (nouzový) záchod

Stav a údržba 
Zevnějšku

dobrý stav a údržba dřevěných konstrukcí, nátěrů, 
skla skleněných výplní (čisté), 

Kvalita 
provedení/údžba

v areálu je zvláštní místo vybavené jako servisní stání pro  
obytná auta minimálně s přívodem pitné vody a odtokem na 
vodu znečištěnou

servisní stání pro obytná auta je znatelně označeno, je zde 
zpevněný (vodo)rovný podklad na který může obytné  auto zajet 

Inspektor hodnotí hygienu toalet, pisoárů, sprch, umyvadel a společných prostorů. 
Pokud možno zjistit dotazem u hostů zařízení. Klade se důraz na zjevné znečištění, 
frekvenci a způsob  úklidu

záchody a pisoáry - žádné vápenné usazeniny na porcelánu, čistota 
záchodového prkénka, zdí, podlah, dělících stěn a dveří

sprchy - žádná špína a usazeniny na sprchové hlavici, podlaze, a přechodu 
podlahy a stěny. Držáky mýdla a poličky jsou čisté stejně jako odtok ze sprch. 
Na stěnách, sedačkách, stropech a dveřích nejsou žádné usazeniny / nečistoty.

umývárny - žádná špína na stěnách , podlahách, stropech, zrcadlech 
a v mycích kabinách na vnitřních stěnách dveří . Dřez a odpad dřezu jsou 
čisté, bez usazenin na okrajích a silikonová těstění bez plísní. Držáky 
Na mýdlo a poličky jsou čisté, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

společné prostory (praní prádla a mytí nádobí atp.), stěny a  podlahy 
jsou čisté, bez usazenin za kohouty, okna a dveře jsou čisté parapety 
Bez hmyzu, osvětlení je bez prachu, nečistot a hmyzu

privátní sanitární zařízení - Inspektor zjišťuje rozhohorem s hosty, 
zda-li sanitární zařízení bylo při jejich příjezdu v čistém stavu

 Sanitární zařízení 
  Celkem

průměr z jednotlivých sanitárních zařízení podle součtu- 
zách+sprch+umyvadel – procentuálni zastoupení

  1. Koupání (Kvalita vody není hodnocena)

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materiálů a zpracování bazénu (obložení, nerez 
ocel, umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s 
nátěrem, povrchové zpracování

stav údržby specifických sanitárních opatření, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy na opalování 
nebo  lehátek, sezení, vaničky na čištění nohou

Údržba okolí 
bazénu

Níže popsané body platí jen pro bazény, nikoli pro přírodní koupaliště. Dočasný, mobilní, povrchový bazén nebude 
jako bazén hodnocen. Bazény a koupaliště musí být přímo v areálu a určené pro hosty campingu

kvalita použitých materálů a zpracování bazénu (obložení, nerez ocel, 
umělé hmoty, umělohmotné fólie, vycementován s nátěrem, povrchové 
zpracování

stav údržby budovy,  specifického sanitárního zařízení, nátěry, umělá 
hmota a obklady , zábavní zařízení ve vodě…

přítomnost sprch, WC, převlékacích kabin, terasy  nebo  lehátek, 
sezení, 

Společenská 
Místnost Je možná i varianta, kdy je místnost oddělená pevnou 

či pohyblivou zástěnou. Závěsem oddělená část baru nebo 
Restaurace se nepovažuje za společenskou místnost.

místnost je hezky udržovaná a čistá, především 
místnosti pro malé děti

Dětské hřiště 
Pro <12

K dispozici je minimálně 5 různých hracích zařízení, centrálně 
nebo rozprostřené po areálu. V případě multifunkčního hracího 
zařízení se počítá každá oddělená možnost na hraní. 
K dispozici jsou centrání i necentrální hřiště.  Centrální hřiště 
jevhodné i jako místo společných setkání. Pro malé děti je 
plusovým bodem, pokud jsou hřiště umístěna necentrálně. 
U malých campingů má rozmístění Menší důležitost.

kvalita materiálů: stabilita, nátěry, kontrukce nerezivějící, bez 
ostrých hran  a třísek

kvalita použitých materiálů: stabilita, nátěry, 
kontrukce,nerezivějící, bez ostrých hran atřísek

Hrací vybavení ve vodě  nebo u vody  s pískem na zemi nebo 
sport. vybavení v mělkém bazénu. Ve vodním hřišti musí mít děti 
dostatek prostoru kolem sebe (minimální rozloha 100m2.

Animační program 
pro děti

Animační program 
pro dospělé

  Další sportovní 
  Vybavení

18.



Spolupracující organizace:

Adresa: Asociace kempů České republiky (AKČR) 
Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1
Telefon: +420 775 123 787

E-mail: info@camp.cz
www.camp-cr.cz

Zpracování a tisk klasifikačních znaků byl financován prostřednictvím Integrovaného operačního pro-
gramu spolufinancovaného ze strukturálních fondů  Evropské unie a státního rozpočtu České republiky 




