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1. Zadání 
 

P edm tem diplomové práce je dostavba a revitalizace Hornického nám stí v Jáchymov  
(dnešní Nám stí Republiky). Nám stí je sou ástí m stské památkové zóny v horní ásti m sta. 
Zástavba kolem nám stí, tvo ena p evážn  historicky cennými objekty, je narušena n kolika 
prolukami, které vznikly po rozsáhlých demolicích ve m st  v 70. a 80. letech 20. století. Cílem 
diplomové práce je obnovit kontinuální charakter zástavby kolem nám stí a doplnit zde funkce, které 
by pomohly k rozvoji a revitalizaci horní ásti m sta.  

Na východní stran  nám stí se v atraktivní poloze vedle kostela sv. Jáchyma nachází proluka 
po t ech domech a na západní stran  nám stí je patrný prázdný prostor pod dolem Svornost, kde 
v minulosti stávala budova Latinské školy. V t chto prostorech by m l vzniknout nový polyfunk ní 
soubor, který nabídne ubytovací kapacity, stravování (menší restaurace nebo kavárna), láze skou a 
wellness funkci (menší m stské lázn , relaxa ní centrum) a kulturní a spole enské prostory, v etn  
pot ebných zázemí všech provoz  a ešení venkovních úprav vnit ních prostor dvor  (zele , dlažby, 
posezení).  

Návrh bude vycházet ze širších analýz m sta, dostupných historických map a fotografií, 
z podklad  z fondu NPÚ v Lokti, týkajících se p vodních objekt  v míst  proluk, ze semestrální práce 
Regenerace Hornického nám stí Jáchymov (autor bc. Tomáš Pokorný, LS 2010/2011), ze studie 
Revitalizace historického jádra v . návazných p íslušenství na nám stí Republiky v Jáchymov , 
zpracované pro m sto Jáchymov v r. 2005 (autor Ing. arch. Ji í Koš ál, Akad. arch. Jana Chmelová a 
spoluauto i) a provád cí dokumentace k ásti tohoto projektu zpracované kancelá í Jurica a.s. 
v ervnu r. 2011.  

Bude kladen d raz na citlivé zapojení navržených objekt  do organismu m sta a zachování 
stávajících hodnot historické zástavby památkové zóny i prostoru nám stí. 
 

2. Analýza prost edí 
 

M sto Jáchymov vzniklo v 16. století horském údolí Krušných hor, nedaleko n meckých hranic. 
Zástavba se za ala rozr stat kolem potoka, který protéká st edem údolí a sev enost m sta mezi 
okolními kopci se stala charakteristickým znakem, který se zachoval dodnes. Ulicový systém byl 

vytvo en v závislosti na morfologii terénu v jí ovit  podél vrstevnic kolem hlavní podélné osy 
procházející st edem m sta a nám stí. 

P vodní zástavba m sta byla kontinuální, vytvo il se tak jedine ný a charakteristický ráz 
m sta, který byl však v pr b hu historie n kolikrát narušen rozsáhlými požáry a vlnami úpadku. V 70. 
letech 20. století byla kontinuita zástavby narušena rozsáhlými demolicemi, po kterých z staly v 
uli ních frontách etné proluky hyzdící vzhled m sta. Hlavní rozkv t m sta byl v 16. století, kdy se zde 
za alo t žit st íbro, což vyvolalo velký p íliv obyvatel a ilý stavební ruch. P sobily zde stavební hut  a 
byly stav ny výstavní n kolikapatrové m stské domy, které jsou dodnes unikátem. V pr b hu historie 
se ve stavebním rozvoji st ídaly vlny rozvoje a úpadku, které byly v tšinou spjaty s rozvojem t žby 
st íbra a pozd ji uranové rudy, což se výrazn  podepsalo na dnešním vzhledu a stavu m sta. Na 
po átku 20. století byly objeveny lé ivé ú inky radonu, který se v této lokalit  hojn  vyskytuje. Za al se 
používat k lé ebným ú el m a v Jáchymov  tak vznikly první radonové lázn  v Evrop . 

Celé m sto je pomysln  rozd leno na 2 ásti, spodní láze skou ást m sta, která prosperuje a 
t ží z láze ství, a horní ást historického m sta, která je chátrající památkovou zónou. Stavební fond v 
této ást m sta je v katastrofálním stavu, v tšina staveb je opušt ná, vybydlená a poni ená. Stejn  
tak okolí dom  nep sobí nijak lákav  s mnoha prolukami po zdemolovaných domech, které jsou 
mnohdy druhotn  využívány jako parkovišt  nebo skladišt .  

Celé historické centrum m sta je ukázkou chátrajícího a upadajícího m sta, které nutn  
pot ebuje nový impulz a pé i a pomoc nejen zastupitelstva m sta a jeho obyvatel ale i státu a majitel  
nemovitosti, kte í asto ve m st  nebydlí a o svou nemovitost se nestarají.  

M sto se v sou asné dob  snaží z velmi omezených finan ních prost edk  zachra ovat 
m stskou zástavbu (která je asto v dezolátním stavu) a obnovovat kulturní i spole enský život, který 
by pomohl zlepšit pov domí lidí o zajímavých místech a možnostech, které m sto a okolí nabízí. 

M sto i jeho okolí mají velice zajímavou a pohnutou historii, ze které m že t žit, v okolí se 
nachází krásná Krušnohorská p íroda a je zde mnoho turistických zajímavostí i možností sportovního 
využití. Je pot eba však tento potenciál správn  využít. 

3. Návrh – hlavní idea 
 

Radonová voda vyv rá 500 m pod povrchem v míst , kde se nachází d l Svornost. Je jímána 
na povrch a n kolik kilometr  po povrchu dopravována do láze ské ásti ve spodní ásti m sta. V 
horní ásti m sta není z této “lé ivé vody” žádný užitek, protože veškerý láze ský ruch se odehrává ve 
spodní ásti m sta v obrovských láze ských komplexech, a do hroziv  vypadající chátrající historické 
ásti m sta se nikomu nechce. Historie a krásné, ale zdevastované domy nezajímají každého. 

V míst  bývalé latinské školy vedle kostela sv. Jáchyma je na vyvýšené parcele pod dolem 
Svornost navržena novostavba lázní, která nabídne návšt vník m m sta možnost spojit poznávání 
historie okolí s relaxací a lé ebnými kúrami p ímo u zdroje “lé ivé vody”. Tyto lázn  nemají být 
konkurencí “spodních lázní”, spíše by m ly doplnit a rozší it nabídku lé ebných procedur o zajímavé 
zážitky, ale hlavn  rozproudit a p itáhnout život do horní ásti m sta. 

Sou ástí návrhu je i novostavba hotelu, jako dopln ní sou asných tém  nulových možností 
ubytovat se v historickém centru m sta. Pro rozší ení služeb je zde navržena restaurace a obch dek se 
suvenýry. 

 

4. Urbanistické ešení 
 

Prostor nám stí je v sou asné dob  v neut šeném stavu. Dominantu nám stí tvo í 
novorenesan ní budova radnice s muzeem, kostel sv. Jáchyma a budova dolu Svornost. Prostor 
nám stí rozd luje frekventovaná silnice vedoucí na Boží dar a do N mecka, která tvo í bariéru pro 
chodce. Návrh úprav parteru nám stí vychází z urbanistického ešení zpracovaného Bc. Tomášem 
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Pokorným v rámci semestrální práce Regenerace hornického nám stí v Jáchymov  (ATU, LS 
2010/2011, FA VUT, Ateliér prof. Ing. arch. Akad. arch. Václava Girsy, konzultant Ing. arch. Tomáš 
Efler).  

Hlavní idea návrhu je zklidn ní rušné komunikace a pojetí plochy nám stí jako p ší zóny. 
Plocha p ed kostelem sv. Jáchyma bude celoplošn  vydlážd na, v pravé ásti podél Mathesiovy ulice 
bude vybudován nový kanál pro Jáchymovský potok, který dnes vede zatrubn ný pod povrchem 
nám stí. Podél potoka vznikne stromo adí, které vytvo í p íjemnou parkovou atmosféru a spolu s 
navrženým mobiliá em bude klidnou zónou ur enou pro pobyt obyvatel. P ed muzeem a radnicí 
vzniknou terasy, které budou dotvá et parkový ráz celého prostoru. 

Nové objekty se snaží doplnit navržené urbanistické ešení a obnovit p vodní kompaktní ráz a 
uzav enost zástavby. Objem lázní je áste n  zahlouben v terénu, aby vyrovnal výškové rozdíly mezi 
jednotlivými konci parcely a sjednotil r zné m ítko okolní zástavby. Budovy hotelu jsou za len ny do 
stávající uli ní fronty a obnovují tak linii charakteristickou pro m stskou památkovou zónu. 

Plocha kolem nové budovy lázní bude sm rem do nám stí vydlážd na, aby se celý prostor 
propojil. Na druhé stran  vzniknou terasy, které pomohou vyrovnat výškové rozdíly terénu. Podél 
budovy lázní je navržen mlatový chodník, který naváže na plochu za kostelem sloužící jako park s 
h išt m a umožní tak chodc m dojít zp t na nám stí druhou stranou. 

Vedle budovy lázní je navrženo nové terénní schodišt , které se chodní kem napojí na stávající 
d ev né schodišt  vedoucí k dolu Svornost umíst nému ve svahu nad m š anskými domy. Vznikne tak 
nová možnost projít p ímo od lázní z nám stí až k t žební v ži.  

5. Architektonické ešení 

5.1 Lázn  – proluka pod dolem Svornost 
 
Plocha pozemku:  2860,37 m2 

Zastav ná plocha:  1879,99 m2 

Kapacita:  do 50 návšt vník  
Kavárna:  24 míst 
 

Tvar budovy p ipomíná rozlámané kusy skály, které se sesunuly z kopce pod dolem Svornost, 
aby vyplnily prázdné místo vedle kostela. Výškovým len ním budova vyrovnává v tší m ítko 
m š anských dom  v p ední ásti nám stí a drobn jší m ítko hornických domk  v zadní ásti. Stavba 
je áste n  zahloubena do terénu a postupn  se prosklenými plochami otevírá sm rem do nám stí.  

Vnit ní prostor je d len na 3 ásti. St ední - vstupní ást má v p ízemí recepci, léka skou 
ordinaci pro vstupní vyšet ení p ed procedurami, kavárnu se zázemím a otev enou halu se schodišt m, 
výtahy a prosklenou st echou, která umož uje návšt vníkovi vzhlížet na monumentální t žební v z 
dolu Svornost. Ve 2.NP na ochozu se nachází druhá recepce a vstup do šaten.  

Po pr chodu šatnami m že jít návšt vník doprava nebo doleva. Vlevo se nachází lé ebná ást, 
která je koncipována jako reminiscence dolu s chodbami jako horizontálními štolami, které 
návšt vníka dovedou “do nitra hory”. „Štoly“ propojují jednotlivé ásti - radonové koupele, masáže a 
saunové centrum. 

Po návratu zp t “z nitra hory” se m že jít návšt vník p íjemn  osv žit do sv tlem zalité 
bazénové ásti, kde na n j eká výhled na m sto a velký relaxa ní bazén.  

Každá z t chto ástí má vlastní sprchy, wc a technické zázemí, v bazénové ásti se navíc 
nachází místnosti pro rehabilitace a v p ízemí parní kabina. 

V 1.NP se pod lé ebnou ástí nachází technické zázemí celého objektu, v etn  bazénových 
technologií, strojovny vzduchotechniky a energocentra. Je zde také umíst né zázemí pro návšt vníky, 
zázemí kavárny a vstupy do podzemního parkingu. 

V 1.PP se nachází podzemní parkovišt  pro 25 aut. Do parkingu se vjíždí tunelem pod silnicí z 

prostoru nám stí za kostelem. Dále se v tomto podlaží nachází servisní pr lezná šachta kolem 
bazénu, kde jsou vedeny rozvody bazénových technologií a VZT. 

Nosná konstrukce objektu je tvo ena železobetonovými st nami a stropy, které jsou v bazénové 
hale kombinovány s lepenými d ev nými nosníky a d ev nými rámy. Základové konstrukce jsou 
hluboko vetknuté do terénu a bližší základové podmínky by se prov ovaly až v p edprojektové 
p íprav  stavby. Zast ešení je tvo eno Kingspan panely a fasády tvo í kombinace obkladových desek 
se strukturou kamene a sklen ných ploch v bazénové ásti. 
 Technická za ízení všech objekt  budou napojeny na stávající sít  m sta. Deš ová voda bude 
odvád na skrytými žlaby ve vzduchové meze e fasádního plášt . Všechny instala ní rozvody budou 
vedeny v instala ních šachtách nebo v podhledech. V prostorách s vlhkým provozem bude vy ešena 
um lá ventilace. 

 

5.2 Hotel – proluka vedle kostela sv. Jáchyma 
 
Plocha pozemku:  1133 m2 

Zastav ná plocha: 959,35 m2 

Ubytovací kapacita: hotel 40 l žek 
          apartmány 12 až 16 l žek 
Restaurace:  p ízemí 22 míst 
                      patro/snídárna 40 míst 

 
Soubor se skládá ze 3 dom , které p ipomínají len ní p vodní zástavby na parcele. Dva z 

t chto dom  jsou ve vnit ních dispozicích propojeny, t etí d m se samostatn  vymezuje nejen vnit ní 
náplní, ale i svým vn jším vzhledem. Oto enou orientací h ebene st echy p erušuje souvislou linii 
okolní zástavby a tvo í tak malou dominantu celého komplexu. Výškové úrovn  st ech dom  navazují 
na uskakující charakter zástavby celého m sta, který je umocn n prolomením st ech vertikálními 
prvky st ešních oken.  

V p ízemí prvního z podéln  orientovaných dom  se nachází restaurace s pot ebným zázemím, 
která je p ímým schodišt m spojena se zahradním k ídlem ve 2.NP, sloužícím jako snídárna pro 
hotelové hosty. Ve zbytku domu se nacházejí hotelové pokoje.  

V p ízemí druhého domu se nachází hotelová hala s recepcí a obch dkem a pot ebným 
zázemím. Z hotelové haly je p ístup do krytého parkingu v zadní ásti dispozice. Dále se v zadní ásti 
dispozice nachází sklad kol a lyží a technické zázemí celého domu. Ve 2. a 3.NP se nacházejí hotelové 
pokoje s pot ebným zázemím. D m je v p ízemí i v patrech propojen se sousedním domem s 
restaurací.  

V posledním dom  se nacházejí pronajímatelné apartmány pro více host , 1.NP objektu je 
kancelá  a pot ebné zázemí. 

V p ízemí dom  se nacházejí pr jezdy do vnit ních dispozic, které jsou astým prvkem 
jáchymovských dom . Zde jsou však netradi n  umíst ny na krajích dom . Parcela je ze dvou stran 
obklopena zástavbou, zadní stranu tvo í vysoká op rná ze  nesoucí tíhu svahu nad parcelou. Každý z 
dom  má vlastní zahradu, která je z d vodu lepšího prosv tlení prostoru vyzvednuta do úrovn  2.NP.  
Zahrady jsou vzájemn  odd leny zahradními k ídly dom . 

 Zahrada restaurace je tvo ena jako pobytová plocha s d ev nými terasami a zahradním 
nábytkem. Zahrada hotelové ásti je tvo ena pouze jako okrasná nepobytová zahrada. Zahrada 
apartmánového domu je navržena jako pobytová zahrada s velkou d ev nou terasou, prostor by byl 
vybaven drobnou okrasnou zelení a kv tinami a zahradním nábytkem. Trávník je podél st n lemován 
okapním chodní kem vysypaným drobným št rkem, ve kterém je vedena drenáž pro odvod deš ové 
vody. Betonové op rné zdi kolem parcely by byly v prostorách zahrad ešeny jako vertikální zelené 
st ny bu  celoplošn , nebo jen v ur itých ástech. 

Parkování je ešeno t emi stáními v krytém dvo e a podélným parkováním v ulici Mathesiova. 
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Konstrukce objekt  je tvo ená železobetonovými monolitickými st nami a stropy, na fasádách 
je použit obklad z maloformátových vláknocementových desek na roštu s prov trávanou mezerou, 
který se opakuje i na st echách. Konstrukce st ešních oken jsou ešeny jako atypické st ešní okna na 
principu lehkého obvodového plášt . 
 Technická za ízení všech objekt  budou napojeny na stávající sít  m sta. Deš ová voda bude 
odvád na skrytými žlaby ve vzduchové meze e fasádního plášt . Všechny instala ní rozvody budou 
vedeny v instala ních šachtách nebo v podhledech. V prostorách s vlhkým provozem bude vy ešena 
um lá ventilace. 
 

3

 
Prohlášení autora 
Prohlašuji, že jsem p edloženou diplomovou práci vypracoval samostatn  a že jsem 
uvedl veškeré použité informa ní zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické 
p íprav  vysokoškolských záv re ných prací.“ 
(Celý text metodického pokynu je na www FA  studium/ke stažení) 
 
V Praze dne  6. ledna 2012                                                   podpis autora-diplomanta 
  
 
                                                                                             
Tento dokument je nedílnou a povinnou sou ástí diplomové práce / portfolia a CD. 

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA  ARCHITEKTURY 
 
AUTOR, DIPLOMANT:             Bc. Šárka Kubicová 
AR 2011/2012, ZS 
 
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
( J) DOSTAVBA PROLUK NA NÁM STÍ V JÁCHYMOV  
 
(AJ) FINISHING OF GAP SITES AT A SQUARE IN JÁCHYMOV  
 
JAZYK PRÁCE: eský 

 
Vedoucí práce:      
 
Oponent práce: 

 
prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa                                 Ústav: 15114 
 
 

Klí ová slova 
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Anotace 
( eská): 

P edm tem diplomové práce je dostavba a revitalizace Hornického nám stí v 
Jáchymov  (dnešní Nám stí Republiky). Nám stí je sou ástí m stské 
památkové zóny v horní ásti m sta. Zástavba kolem nám stí, tvo ena 
p evážn  historicky cennými objekty, je narušena n kolika prolukami, které 
vznikly po rozsáhlých demolicích ve m st  v 70. a 80. letech 20. století. 
Cílem diplomové práce je obnovit kontinuální charakter zástavby kolem 
nám stí a doplnit zde funkce, které by pomohly k rozvoji a revitalizaci horní 
ásti m sta. 

Anotace 
(anglická): 

The subject of the thesis is the finishing and revitalization of the square in 
Jáchymov. The square is part of the urban conservation area in the upper 
part of town. Buildings around a square, formed predominantly of historically 
valuable objects is disturbed some free space that emerged after extensive 
demolition in the city in the 70th and 80 the 20th century. The aim of the 
thesis is to restore the continuous nature of the buildings around the square 
and add features here that would help to develop and revitalize the upper 
town. 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Místo:                Město Jáchymov
Kraj:                   Karlovarský
Rozloha:            5080 ha
Počet obyvatel: cca 2800 
                           (cca 68 ob/km²)
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HOTEL - VJEZD PARKING

APARTMÁNOVÝ DŮM - VSTUP

HOTEL - HLAVNÍ VSTUP

RESTAURACE - VSTUP

RESTAURACE - VJEZD ZÁSOBOVÁNÍ

SITUACE NÁVRH 1:600

6



VIZUALIZACE LÁZNÍ - POHLED Z VĚŽE KOSTELA
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VSTUPNÍ ČÁST
2.1  VSTUPNÍ HALA
       2.1.1 VÝTAHY
       2.1.2 RECEPCE
2.2 ŠATNY

LÉČEBNÁ ČÁST A WELLNESS
2.3 SPRCHY A WC
       2.3.1 MUŽI
       2.3.2 ŽENY
       2.3.3 IMOBILNÍ
2.4 RADONOVÉ KOUPELE
       2.4.1 KABINA S VANOU
       2.4.2 LÁZEŇSKÁ
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       2.8.9 STUDENÁ LÁZEŇ
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       2.10.1 MUŽI
       2.10.2 ŽENY
2.11 VÝTAH
2.12 REHABILITACE

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A 
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         2.13.2 ŠATNA
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       1.3.1 SCHODIŠTĚ A VÝTAH 
DO 1.PP
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PŮDORYS 1.PP  1:300
PODZEMNÍ PARKING
0.1  PARKING
       0.1.1 SCHODIŠTĚ A VÝTAH 
DO 1.NP
       0.1.2 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
0.2 VJEZD
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0.3 VSTUP K SERVISNÍ ŠACHTĚ
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-3,000

±0,000

+4,500

+9,000

+12,660

-2,000

+0,700

1.PP
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2.NP

LÁZNĚ - POHLED VÝCHODNÍ 1:600

LÁZNĚ - ŘEZ B-B   1:300
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LÁZNĚ - VIZUALIZACE - POHLED NA VJEZD DO PODZEMNÍHO PARKINGU



LÁZNĚ - VIZUALIZACE INTERIÉRU CHODBY U RADONOVÝCH KOUPELÍ

13

A
PA

R
TM

Á
N

O
VÝ

 D
Ů

M
A

PA
R

TM
Á

N
O

VÝ
 D
Ů

M

H
O

TE
L

H
O

TE
L

R
ES

TA
U

R
A

C
E

R
ES

TA
U

R
A

C
E

LÁ
ZN

Ě
LÁ

ZN
Ě

NADHLEDOVÁ VIZUALIZACE NÁMĚSTÍ S OBJEKTY LÁZNÍ A HOTELU

LÁZNĚ - VIZUALIZACE INTERIÉRU BAZÉNOVÉ HALYLÁZNĚ - VIZUALIZACE INTERIÉRU VÍŘIVKY



14
VIZUALIZACE HOTELU Z NÁMĚSTÍ PŘED KOSTELEM
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VIZUALIZACE HOTELU Z MATHESIOVY ULICE



APARTMÁNOVÝ DŮM
1.1 VSTUPNÍ HALA S RECEPCÍ
       1.1.1 ZÁDVEŘÍ
1.2 KANCELÁŘ
1.3 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI
1.4 SKLAD

HOTEL
1.5 HOTELOVÁ HALA S RECEPCÍ
       1.5.1 ZÁZEMÍ RECEPCE
       1.5.2 WC HOSTÉ                       
1.6 OBCHŮDEK SE SUVENÝRY
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       1.7.2 SKLAD, ÚKLID
1.8 PARKING PRO HOSTY
1.9 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
       1.9.1 KOTELNA
       1.9.2 STROJOVNA VZT
1.10 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ
       1.10.1 ŠATNA
       1.10.2 SKLAD

RESTAURACE
1.11 RESTAURACE
       1.11.1 WC ŽENY
       1.11.2 WC INVALIDÉ
       1.11.3 WC MUŽI
1.12 ZÁZEMÍ RESTAURACE
       1.12.1 OFIS, VÝDEJ
       1.12.2 KUCHYŇ
       1.12.3 MYTÍ NÁDOBÍ
       1.12.4 PŘÍJEM ZBOŽÍ
       1.12.5 ODPADKY
       1.12.6 SKLAD
       1.12.7 ŠATNA ZAMĚSTNANCI
       1.12.8 ČAJOVÁ KUCHYŇ
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2.1 SCHODIŠTĚ
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       2.2.1 OBÝVACÍ POKOJ
       2.2.2 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ
       2.2.3 KOUPELNA
       2.2.4 WC
       2.2.5 ZAHRADA

HOTEL
2.3  SCHODIŠŤOVÁ HALA
2.4 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ
2.5 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ +PŘISTÝLKA

2.6 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ INVALIDÉ

2.7 APARTMÁN PRO 2-4 OSOBY
2.8 ZAHRADA
2.9 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI
       2.9.1 ČAJOVÁ KUCHYŇ
       2.9.2 SKLAD PRÁDLA

RESTAURACE
2.10 SNÍDÁRNA/RESTAURACE
2.11 ZAHRADA
2.12 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI
       2.12.1 VÝDEJ JÍDLA
       2.12.2 SKLAD, ÚKLID
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APARTMÁNOVÝ DŮM
3.1 SCHODIŠTĚ
3.2 APARTMÁN PRO 6-8 OSOB
       3.2.1 OBÝVACÍ POKOJ
       3.2.2 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ
       3.2.3 KOUPELNA
       3.2.4 WC
 

HOTEL
3.3  SCHODIŠŤOVÁ HALA
3.4 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ
3.5 POKOJ 2+2 LŮŽKOVÝ 
3.6 POKOJ 2-LŮŽKOVÝ+PŘISTÝLKA

3.7 APARTMÁN PRO 2-4 OSOBY

HOTEL - PŮDORYS 3.NP    1:300
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HOTEL - POHLED ZÁPADNÍ    1:250
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VIZUALIZACE ZAHRADY HOTELU
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VIZUALIZACE ZAHRADY APARTMÁNOVÉHO DOMU
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