
Jak tato ubytování získala 
nárok na označení 
Udržitelné cestování

Program Udržitelné cestování: Příklady z praxe



Nové označení 
„Udržitelné cestování“ Označení nabízí globální, ověřené a bezplatné 

uznání vašich snah o udržitelnost a zvýrazňuje 
je potenciálním hostům. 

Postupy byly vybrány pro jejich dostupnost 
a silný potenciální dopad a ověřeny nezávislými 
subjekty v oblasti cestovního ruchu, jako je 
Travalyst. 

V závislosti na vaší lokalitě a postupech, které 
jste zvolili v extranetu, náš model inkluzivních 
kritérií vypočítá celkové hodnocení dopadu. 
Toto hodnocení rozhodne, zda máte nárok 
na označení. 



Oznámení 
postupů

Digitální
posouzení

Komunikace
výsledku

Úspěšné 
získání 

označení

Doporučení 
a zdroje

1 2

Ubytování nám v 
extranetu sdělí, jaké 
udržitelné postupy 
dodržují. 

Pokud získáte 
dostatečně vysoké 
skóre dopadu, 
obdržíte označení, 
které bude 
automaticky přidáno 
na stránku vašeho 
ubytování
do 48 hodin.

My zhodnotíme 
předložené postupy podle 
našeho nezávisle 
ověřeného modelu 
kritérií, který zohledňuje 
geografické faktory 
související s dostupností 
a náklady na uplatňování 
určitých postupů. Na 
základě tohoto hodnocení 
model vypočítá celkové 
skóre dopadu vašeho 
ubytování, které rozhodne 
o vašem nároku na 
označení.

Poté, co nám sdělíte své 
postupy, obdržíte 
do 24 hodin e-mail 
s oznámením výsledku 
hodnocení.

 Jestliže váš výsledek 
není dostatečně vysoký, 
aby vám zajistil nárok 
na označení, podělíme 
se s vámi o doporučení 
a zdroje, které vám 
pomohou při zavádění 
dalších udržitelných 
postupů. Čím více 
postupů vaše ubytování 
zavede a označí na naší 
stránce, tím vyššího 
skóre dosáhnete a tím 
více se přiblížíte 
k získání nového 
označení. 
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Jak získat nárok na označení – jednoduché 
vysvětlení procesu

Výsledky



● V ubytování se nachází

zelené prostory jako 

(střešní) zahrady.

Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Hotel
Lokalita: Thajsko 

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné 

LED žárovky.

● Nejméně 80 % potravin 

pochází z regionu, kde se 

ubytování nachází. 

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci 

a firmami. 

● Ubytování investuje část 

příjmů

zpět do své komunity a do 

udržitelných postupů.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost 

opakovaně použít ručníky.

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid. 

● Ubytování uplatňuje 

postupy zamezující 

plýtvání potravinami, 

mezi které patří 

vzdělávací iniciativy, 

snižování a prevence 

vzniku potravinového 

odpadu, recyklace

a likvidace odpadu.

● K dispozici není balená 

voda v jednorázových 

lahvích.

● K dispozici nejsou balené 

limonády 

v jednorázových lahvích.

● K dispozici nejsou 

plastové příbory a nádobí 

na jedno použití.

● K dispozici nejsou 
plastové kelímky na 
jedno použití.
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Koupelny ve všech pokojích jsou vybaveny sprchami a toaletami, které šetří vodu. Hosté 
mohou opakovaně používat ručníky a odmítnout úklid pokoje. Každý z těchto kroků ke 
snížení spotřeby vody hraje důležitou úlohu při udržitelnějším provozu, zejména 
v destinacích, které vyžadují důmyslné vodohospodářské plány k řešení rostoucího 
problému s nedostatkem vody.

Ubytování také místo jednorázových produktů poskytuje opakovaně použitelné nádobí 
a šálky a kuchyně využívá suroviny z místního regionu. Hotelový personál pomáhá 
hostům poznávat okolí tak, že nabízí výlety organizované místními průvodci. To je velmi 
dobře hodnocená udržitelná praxe, která v této lokalitě vytváří pracovní příležitosti pro 
místní obyvatele a vrací příjmy z cestovního ruchu zpět do komunity.

Tento hotel na oblíbeném thajském plážovém ostrově dokázal získat označení Udržitelné 
cestování zavedením udržitelných postupů ve svých pokojích, kuchyních,
na recepci a napříč celým ubytováním. 

01Typ ubytovacího zařízení: Hotel
Lokalita: Thajsko 



Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Resort
Lokalita: Spojené státy americké

Žádné 
jednorázové 

plasty
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● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné 

LED žárovky.

● Všechna okna jsou 

dvojitá.

● Nejméně 80 % potravin 

pochází z regionu, kde se 

ubytování nachází.

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci 

a firmami.

● Ubytování poskytuje 

hostům informace 

o místních ekosystémech, 

kulturním dědictví 

a vhodném chování 

návštěvníků.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky. 

● Hosté mohou odmítnout 

každodenní úklid. 

● Ubytování uplatňuje 

postupy zamezující 

plýtvání potravinami, 

mezi které patří 

vzdělávací iniciativy, 

snižování a prevence 

vzniku potravinového 

odpadu, recyklace

a likvidace odpadu.

● Hostům jsou k dispozici 

koše na tříděný odpad, 

který je recyklován. 

● Potraviny podávané 

v ubytování jsou alespoň 

z 80 %

 organické.

● K dispozici není balená 

voda v jednorázových 

lahvích.

● K dispozici nejsou balené 

limonády 

v jednorázových lahvích.

● K dispozici nejsou 

plastové kelímky na 

jedno použití.

● K dispozici nejsou 

plastová brčka na jedno 

použití.

● K dispozici nejsou 

plastová míchátka nápojů 

na jedno použití.



Tento resort v populární lyžařské destinaci ve Spojených státech dokázal
získat označení Udržitelné cestování zavedením udržitelných postupů ve svých pokojích, 
kuchyních,
na recepci a napříč celým ubytováním. Všechny pokoje mají sprchy a toalety, které šetří 
vodou, a hosté mají možnost znovu použít své ručníky a odmítnout
každodenní úklid pokoje.

Nejméně 80 % nabízených potravin je organických, což je vysoce hodnocený postup, 
protože v této destinaci vede ke zvýšení bohatství druhů v místních ekosystémech. 
Ubytování nabízí také opakovaně použitelné nádobí a šálky místo
produktů na jedno použití. 

Hotelový personál nabízí hostům informace o místních ekosystémech, kulturním dědictví 
i o vhodném chování návštěvníků – což je v této oblasti důležitá praxe upozorňující na 
chování v divoké přírodě, které ovlivňuje životní prostředí, jako je sběr odpadků, ochrana 
nedotčených přírodních prvků, jako jsou stromy a balvany, a zákaz krmení divokých 
medvědů.

02Typ ubytovacího zařízení: Resort
Lokalita: Spojené státy americké



Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Hotel
Lokalita: Jihoafrická republika

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné 

LED žárovky.

● Nejméně 80 % potravin 

pochází z regionu, kde se 

ubytování nachází.

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci 

a firmami.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky.

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid.

● Ubytování uplatňuje 

postupy zamezující 

plýtvání potravinami, 

mezi které patří 

vzdělávací iniciativy, 

snižování a prevence 

vzniku potravinového 

odpadu, recyklace

a likvidace odpadu.

● Hostům jsou k dispozici 

koše na tříděný odpad,

který je recyklován. 
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Tento hotel v oblíbeném přímořském městě v Jihoafrické republice si vysloužil označení 
Udržitelné cestování zavedením udržitelných postupů ve svých pokojích, kuchyních,
na recepci a napříč celým ubytováním. 

Tento hotel má instalované úsporné sprchy a toalety šetřící vodu ve všech 
koupelnách, funguje zde
program pro opakované používání ručníků a možnost odhlásit se z každodenního 
úklidu pokoje. Každý z těchto kroků ke snížení spotřeby vody hraje důležitou úlohu při 
udržitelnějším provozu, zejména v destinacích, kde jsou častá období velkého sucha. 

Hotelová kuchyně z 90 % používá místní suroviny a má zavedená pravidla pro omezení 
plýtvání jídlem. Recepce nabízí výlety organizované místními průvodci, což je v této 
destinací významné, protože to pomáhá zajistit, že cestovní ruch přispívá místní 
komunitě, místo aby z něj profitovaly firmy se sídlem mimo zemi. V celém objektu jsou 
k dispozici také koše na tříděný odpad.

03Typ ubytovacího zařízení: Hotel
Lokalita: Jihoafrická republika



Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Venkovský dům
Lokalita: Velká Británie

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné

 LED žárovky.

● Všechna okna jsou 

dvojitá.

● Nejméně 80 % potravin 

pochází z regionu, kde se 

ubytování nachází.

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci 

a firmami.

● Ubytování poskytuje 

hostům informace 

o místních ekosystémech, 

kulturním dědictví 

a vhodném chování 

návštěvníků.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky.

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid. 

● Ubytování uplatňuje 

postupy zamezující 

plýtvání potravinami, 

mezi které patří 

vzdělávací iniciativy, 

snižování a prevence 

vzniku potravinového 

odpadu, recyklace

a likvidace odpadu.

● Hostům jsou k dispozici 

koše na tříděný odpad,

který je recyklován. 

● V nabídce jsou 

vegetariánská jídla.

● Ubytování nabízí

veganské možnosti 

stravování.

● V ubytování nelze narazit 

na volně žijící 

(nedomestikovaná) zvířata 

v zajetí ani s nimi 

interagovat, nejsou zde 

využívána jako zdroje, 

konzumována ani 

prodávána.

● V ubytování se nachází

zelené prostory jako 

(střešní) zahrady.

● Potraviny jsou alespoň 

z 80 % organické.

● K dispozici nejsou balené 

limonády 

v jednorázových lahvích.

● K dispozici nejsou 

plastové příbory a nádobí 

na jedno použití.

● K dispozici nejsou 

plastové kelímky na 

jedno použití.

● K dispozici nejsou 

plastová brčka na jedno 

použití.

● K dispozici nejsou 

plastová míchátka nápojů 

na jedno použití.
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Tento dům na anglickém venkově získal označení Udržitelné cestování zavedením 
udržitelných postupů v pokojích, kuchyni a na recepci. 80 % osvětlení je LED, všechna okna 
jsou dvojitá a k dispozici jsou koše na tříděný odpad. Vzhledem k široké dostupnosti, 
relativně levným možnostem využívání obnovitelné energie
a zavedeným recyklačním programům v rámci této země, získaly tyto postupy nižší skóre.

Kuchyně využívá z více než 80 % místní potraviny, menu nabízí veganské i vegetariánské 
pokrmy, zavedeny jsou postupy pro omezení plýtvání jídlem a nádobí a šálky jsou 
opakovaně použitelné. Praxe snižování potravinového odpadů v této destinaci získala 
vyšší skóre,
protože potravinový odpad představuje  ve Velké Británii významný problém. 
Odstraněna byla také limonáda balená v plastových lahvích,
plastová brčka a míchátka. Hosté mohou znovu použít své ručníky
a odmítnout každodenní úklid pokoje a všechny koupelny jsou vybaveny úspornými 
sprchami a toaletami, které šetří vodu.

Hosté se mohou procházet po zelených prostorách a mají přístup k informacím o místním 
ekosystému. Hotel vynakládá zvláštní úsilí, aby byla volně žijící zvířata v bezpečí a místní 
obyvatelé organizují výlety k okolním památkám.

04Typ ubytovacího zařízení: Venkovský dům
Lokalita: Velká Británie

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné 

LED žárovky.

● Všechna okna jsou 

dvojitá.

● Hotelové pokoje mají 

energeticky úsporné 

spínače (např. elektřina 

ovládaná kartou od 

pokoje).

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci 

a firmami.

● Ubytování investuje část 

příjmů

zpět do své komunity a do 

udržitelných postupů.

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky.

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid. 

● V ubytování se nachází

zelené prostory jako 

(střešní) zahrady.

● K dispozici nejsou 

plastová brčka na jedno 

použití.

● K dispozici nejsou 

plastová míchátka nápojů 

na jedno použití.

05Typ ubytovacího zařízení: Vila
Lokalita: Brazílie



Tato vila uprostřed brazilských kopců získala označení Udržitelné cestování změnou 80 % 
svého osvětlení na LED žárovky, dvojitým zasklením všech oken a instalací energeticky 
úsporných spínačů v celém objektu.

Ve vile nejsou nabízena jednorázová brčka a míchátka, což jsou dva vysoce hodnocené 
postupy, které významně přispívají k celkovému skóre dopadu vily díky měřitelnému 
omezení plastového odpadu. To je v destinaci, která teprve začíná omezovat použití 
jednorázových plastů, velmi důležité. Koupelna je vybavena sprchou s nízkým průtokem, 
ručníky lze použít opakovaně a hosté mohou odmítnout každodenní úklid pokoje. 

Na pozemku vily jsou zelené plochy, což má pozitivní dopad na místní biologickou 
rozmanitost. Nabízené prohlídky organizují místní průvodci a ubytování investuje 20 % 
svých příjmů zpět do místní komunity.

05Typ ubytovacího zařízení: Vila
Lokalita: Brazílie

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953
https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Plážový rezort
Lokalita: Řecko

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci 

a firmami. 

● Ubytování poskytuje 

hostům informace 

o místních ekosystémech, 

kulturním dědictví 

a vhodném chování 

návštěvníků.

● Místní umělci zde mají

možnost prezentovat

svá díla.

● Ubytování investuje část 

příjmů

zpět do své komunity a do 

udržitelných postupů.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky. 

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid.

● Hostům jsou k dispozici 

koše na tříděný odpad,

který je recyklován.

● V ubytování se nachází

zelené prostory jako 

(střešní) zahrady.

● K dispozici nejsou 

plastové kelímky na 

jedno použití.
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Hosté mohou odmítnout každodenní úklid, ručníky lze používat opakovaně a každá koupelna 
je vybavena úspornými sprchami šetřícími vodu – tyto praktiky jsou vysoce hodnocené 
zejména v této destinaci, která stále více spoléhá na dovoz vody. Na recepci a ve společných 
prostorách jsou koše na tříděný odpad a hotel poskytuje pouze šálky na opakované použití. 

V zadní části objektu je zahrada a organizace pro udržitelnost, která získává finanční 
prostředky od B&B,
na zeleném prostranství provozuje projekt na podporu udržitelnosti.
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Tento velký plážový rezort na řeckém ostrově byl oceněn označením Udržitelné 
cestování za nabízení udržitelných služeb a uplatňování udržitelných postupů napříč 
celým ubytováním. Hosté si mohou hned u vstupu i v rámci celého objektu prohlížet díla 
místních umělců. Personál hostům rád poskytne informace o kulturním dědictví
ostrova, a prohlídky jsou provozovány místními. Toto jsou praktiky s vysokým dopadem, 
protože zajišťují, že se na cestovním ruchu podílí místní
komunita namísto firem, které nesídlí v této zemi.

Typ ubytovacího zařízení: Plážový rezort
Lokalita: Řecko

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Penzion
Lokalita: Mexiko

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné 

LED žárovky.

● Všechna okna jsou 

dvojitá.

● V ubytování se využívá 

pouze obnovitelná 

energie. 

● Ubytování vynahrazuje 

nejméně 10 % celkových 

ročních emisí uhlíku 

nákupem certifikovaných 

uhlíkových kompenzací.

● Hosté se mohou účastnit 

prohlídek a aktivit 

organizovaných místními 

průvodci a firmami.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky. 

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid. 

● V ubytování se nachází

zelené prostory jako 

(střešní) zahrady.

● Jednorázové plasty, jako 

jsou lahvičky 

se šamponem, 

kondicionérem nebo 

mýdlem, byly nahrazeny 

dávkovači.

● Nepoužívá se zde 

jednorázové 

nádobí ani příbory.

● K dispozici nejsou 

plastové kelímky na 

jedno použití.

● K dispozici nejsou 

plastová brčka na jedno 

použití.

● K dispozici nejsou 

jednorázová plastová 

míchátka.
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Hosté mohou odmítnout každodenní úklid,opakovaně používat ručníky a ve všech 
koupelnách najdou úsporné sprchy a toalety šetřící vodu. Ubytování vynahrazuje
10 % ročních emisí uhlíku nákupem certifikovaných uhlíkových kompenzací, což je 
postup
s vysokým dopadem na snižování emisí uhlíku, který přispívá k
celkovému skóre dopadu ubytování.

Recepce penzionu také propaguje místní provozovatele prohlídek a výletů a pro všechny 
je tu k dispozici střešní zahrada.

Tento velký penzion v mexickém letovisku si vysloužil označení Udržitelné cestování tím, 
že přešel na LED osvětlení, dvojitá okna a nabízí dávkovače namísto toaletních potřeb 
v lahvičkách na jedno použití. Elektřinu nyní odebírá ze 100% obnovitelných zdrojů, což je 
v této destinaci postup s významným dopadem a vysokým hodnocením
díky pozitivnímu vlivu na emisi skleníkových plynů. Penzion
nenabízí plastová brčka a míchátka a používá opakovaně použitelné nádobí a šálky.

07Typ ubytovacího zařízení: Penzion
Lokalita: Mexiko



Snížení 
spotřeby 

vody

Omezení 
produkce 
odpadu

Podpora místní 
komunity

Snížení spotřeby 
energie a emise 

skleníkových plynů 

Ochrana
přírody

Typ ubytovacího zařízení: Hostel
Lokalita: Nizozemsko

Žádné 
jednorázové 

plasty

● Nejméně 80 % osvětlení 

využívá energeticky 

úsporné 

LED žárovky.

● Všechna okna jsou 

dvojitá.

● Elektřina je zde ovládaná

kartami od pokojů či 

snímači pohybu.

● Nejméně 80 % potravin 

pochází z regionu, kde se 

ubytování nachází.  

● Místní umělci zde mohou 

vystavovat

své práce.

● Ubytování nabízí prohlídky 

a aktivity organizované 

místními průvodci a firmami.

● Ubytování nabízí hostům

informace

o místním ekosystému, 

kulturním

dědictví

i o vhodném chování 

návštěvníků.

● Určité procento příjmů je 

investováno zpět do projektů 

na podporu komunity či 

udržitelnosti.

● Ubytování používá pouze 

toalety šetřící vodu

(např. toalety s nízkým 

průtokem,

toalety s dvojí silou 

splachování).

● Na místě jsou pouze 

úsporné sprchy šetřící vodu 

(např. chytré sprchy nebo 

sprchy s nízkým průtokem).

● Hosté mají možnost

opakovaně použít ručníky. 

● Hosté mohou odmítnout

každodenní úklid.

● Ubytování uplatňuje 

postupy zamezující 

plýtvání potravinami, 

mezi které patří 

vzdělávací iniciativy, 

snižování a prevence 

vzniku potravinového 

odpadu, recyklace

a likvidace odpadu.

● Hostům jsou k dispozici 

koše na tříděný odpad,

který je recyklován.

● V nabídce jsou 

vegetariánská jídla.

● K dispozici nejsou 

plastové příbory a nádobí 

na jedno použití.

● K dispozici nejsou 

plastové kelímky na 

jedno použití.

● K dispozici nejsou 

plastová brčka na jedno 

použití.
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Tento hostel ve velkém nizozemském městě již dříve implementoval několik udržitelných 
postupů a nedávno byly za účelem získání označení Udržitelné cestování zavedeny další. 
Hostel nabízí
místním umělcům možnost vystavovat díla a na recepci propagují služby místních 
provozovatelů prohlídek a výletů. Zaměstnanci hostům rádi poskytnou informace 
o kulturním dědictví města a hostel dokonce investuje 15 % svých příjmů zpět do 
komunity, což je postup s vysokým dopadem na destinaci, protože trvale přispívá k rozvoji 
místní komunity. 

Hosté mohou opakovaně používat ručníky a odmítnout každodenní úklid pokoje. 
Koupelny jsou vybaveny úspornými sprchami a toaletami šetřícími vodu
a kuchyně z 80 % využívá potraviny z místních zdrojů. Odstraněna byla jednorázová 
brčka, k dispozici jsou šálky a příbory pro opakované použití a pečlivě se nakládá 
i s potravinovým odpadem.
Hosté v nabídce naleznou i vegetariánská jídla.

Po celé budově je nainstalováno LED osvětlení, všechna okna jsou dvojitá a každý pokoj je 
vybaven energeticky úspornými vypínači. Kombinace těchto postupů představuje pro ubytování 
významné snížení spotřeby energie i emise skleníkových plynů.

08Typ ubytovacího zařízení: Hostel
Lokalita: Nizozemsko


