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Klíčová slova 
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Anotace 
(česká): 

Cílem projektu bylo navrhnout nový moderní hotel, který odpovídá kvalitě lokality a 
požadavkům 21.století. Hotel, který je situován na samém vrcholu nejvyšší hory Krušných hor 
podél hlavní lyžařské komunikace, nabízí ubytovací kapacity, ale také cílí nejen na 
návštěvníky ski areálu, ale snaží se poskytnout zázemí pro celoroční využití celého komplexu. 

 

Anotace (anglická): 

Aim of the project was to design a new modern hotel which satisfies requirements of the 
environment and the 21st century. The hotel is located along the main skiers´ communication 
path on  the top of the highest mountain of Krušné hory. Except for the accomodation and 
services for ski resort visitors the hotel complex offers many activities for each season of the 
year. 
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ZADÁNÍ

Lyžařský areál v Krušných horách patří dnes k těm největším ve střední 
Evropě. Bohužel jeho zázemí z hlediska služeb je stále archaické. V okolí 
se nachází pár hotýlků, ale není zde žádný, který by se svými službami 
cílil nejen na své klienty, ale také na lyžaře a návštěvníky skiareálu v 
zimních měsících a na turisty a cyklisty v měsících letních. 

Zadáním diplomové práce tedy bylo vytvořit hotel, který výše zmíněné 
požadavky splňuje a zároveň dodá místu nový nádech s respektem ke 
stávající hodnotné části vrcholu. Hotel by svou kapacitou, dimenzí a 
službami měl odpovídat 21. století. Jeho vzhled by neměl být vulgární 
vůči okolí, měl by snažit splynout s okolní krajinou. Měl by využít 
potenciál, který se zde nachází, a zhodnotit danou lokalitu tak, aby i v 
letních měsících byla využita. Návrh vychází z kapacity dnes chátrajícího 
hotelu, proto je jeho dimenze omezena na 42 pokojů + 4 velké apartmány. 
Bylo by zajímavé uplatnit i koncept možnosti prodeje části části hotelu 
resp jednotlivých pokojů soukromím investorům, kteří by pak mohli 
využívat během svého pobytu zázemí a služby hotelového komplexu.

Původní hotelový komplex, který je bohužel v dezolátním stavu, by byl 
zrekonstruován a jeho hodnotné části zachovány (viz. historie Klínovce).
Část, která je v nejhorším technickém stavu (východní křídlo) by byla 
zdemolována na úkor nově navrženého hotelového komplexu. Stavba 
by pak mohla sloužit jako turistické centrum popřípadě by mohla 
najít uplatnění jako levnější varianta ubytování k novému hotelovému 
komplexu. 
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První stavba „turistického“ charakteru stála na Klínovci 
podle božídarského farního archivu již v roce 1817. Měla 
pyramidový tvar a byla zřízena „pro lepší výhled do kraje“. 
V roce 1825, ze kterého pochází farní hlášení knížecí 
arcibiskupské konzistoři v Praze, se tato dočasná stavba 
zřítila. V tomto konceptu dále stojí, že „z této vysoké 
hory lze spatřit velký kus naší země mezi východem a 
jihem a skoro určitě (když je pěkné počasí) i Bílou horu u 
Prahy“. V roce 1838 vznikla na Klínovci nová vyhlídková 
věž zvaná„Gloriett“, jejíž vznik umožnili jáchymovští 
měšťané Florian Makasy (poštovní úředník) a Peter Weigel 
(hostinský U Města Drážďan). Na této stavbě se podílelo 
i samotné město Jáchymov, které dodalo potřebný 
stavební materiál. V letech 1845 a 1846 pak byla k této 
vyhlídce přivedena silnice přes dnes zaniklou samotu 
Sonnenwirbelhäuser. Vyhlídka se stala brzy oblíbenou 
mezi lázeňskými hosty z Karlových Varů, vyhořela však 
do základů v roce 1868. Místní název „U Glorietu“ se však 
mezi místními tradoval ještě dlouho poté.
 
 Na konci 70. let 19. století založil kraslický rodák 
Richard von Dotzauer „Centrální komitét pro povzbuzení 
živnostenské činnosti v Krušných horách“, jehož úkolem 
mělo být (po vzoru německých a rakouských Alp) 
navýšení turistického ruchu, který v druhé polovině 19. 
století zažívá prudký rozvoj. V reakci na to jsou zakládány 
podobné spolky v celém Krušnohoří. V Jáchymově se 
ustavující schůze krušnohorského spolku sešla 30. 
května 1880 a hned na svém druhém zasedání 4. června 
1880 bylo rozhodnuto o obnovení vyhlídkové věže na 
vrcholu Klínovce. Vzhledem k tomu, že výstavba kamenné 
rozhledny předpokládala velké časové i finanční investice, 
nechal spolek zřídit alespoň dřevenou dvoupatrovou 
plošinu, jejíž stavbou byli pověřeni Josef Kriegelstein a 
Rudolf Günther. Tato stavba byla vystavěna za necelý 
týden a prostředky na ni (92 zlatých) byly vybrány na 
benefičním divadelním představení.   
 Vzhledem k tomu, že prostředky na stavbu 
kamenné rozhledny bylo nutné získat pomocí darů a 
veřejných sbírek, zahájil na jaře 1881 tehdejší předseda 
krušnohorského spolku v Jáchymově Eduard Wenisch 
(předsedou 1880 – 1886) velkou akci, během které 
rozeslal více než 2000 dopisů s prosbou o finanční 
podporu. Ale i přes velkou snahu se podařilo do dalšího 
roku získat jen něco málo přes tisíc zlatých. V té době 
se rozhodla stavbu podpořit i jáchymovská městská 
rada, která spolku bezplatně propůjčila své pozemky na 
vrcholu Klínovce a povolila těžbu kamene a písku v okolí 
stavby. Stavba byla 17. června 1883 předána staviteli 
Josefu Peterovi z Kadaně a původně měla věž stát 3.300 
zlatých. Díky nečekaným komplikacím během stavby se 
cena vyšplhala na konečných 4.300 zlatých. Dozor na 
stavbě měli tehdejší předseda Krušnohorského spolku 
Eduard Wenisch a jednatel Anton Müller. 

 Když byly 27. září 1883 přerušeny práce z 
důvodu nepříznivého počasí, byla věž hotova až do výšky 
vyhlídkové plošiny. Další rok práce opět započaly 19. 
května, v červenci byla rozhledna zcela dokončena a 3. 
srpna 1884 za účasti velkého množství hostů slavnostně 
vysvěcena. Prvním strážcem rozhledny na Klínovci se 
stal Johann Kämpf, který do ní přes léto docházel z 
Božího Daru. Vyhlídková věž byla tehdy pojmenována po 
císaři Františku Josefu I „Kaiser-Franz-Josephs-Turm“.

 Od léta 1885 začal na Klínovec z Karlových Varů 
každý den dojíždět dostavník, který vypravoval pan 
Ladislav Früchtel z Jáchymova a počet turistů rychle 
rostl. Velmi brzy se ukázalo, že dvě malé místnosti v 
přízemí věže nedostačují zájmu návštěvníků a poptávka 
po důstojném prostoru byla stále větší. Pod vedením již 
druhého předsedy krušnohorského spolku v Jáchymově 
MUDr. Adolfa Langhanse (předsedou 1886 – 1899) bylo 
rozhodnuto o výstavbě ubytovny v sousedství věže. 
 
 Této stavby se v roce 1893 ujal jáchymovský 
stavitel Karl Schröter, který o rok později přistavěl i 
sklep a adaptoval jednu z přízemních místností věže na 
kuchyňku a druhou na byt správce objektu, kterým se 
v roce 1893 stal Wenzl Hieke, jenž zde také začal přes 
léto bydlet. Celá přístavba stála 2.100 zlatých, které 
zaplatil krušnohorský spolek z vlastních prostředků. 
Zděný domek koncipovaný především jako hostinec mohl 
pojmout až deset nocležníků a byl uveden do provozu 18. 
srpna 1893. 

 Tato nová budova v dalších letech ale opět 
přestávala dostačovat zvyšujícímu se počtu turistů. 
Především poté, co byla pod Klínovec z obou stran 
(české i saské) přivedena železniční dráha. Proto bylo 
rozhodnuto na zasedání valné hromady krušnohorského 
spolku dne 28. května 1899 vystavět skutečný horský 
hotel. K tomuto účelu darovala jáchymovská městská 
rada další pozemky na Klínovci a jáchymovská spořitelna 
schválila spolku půjčku. Stavbu vedl božídarský stavitel 
Johann Zettl a dokončil ji v roce 1900. Součástí nové 
stavby se stal původní hostinec, vedle kterého vyrostl 
prostorný sál, pojmenovaný „Dotzauerův“ po nedávno 
zesnulém rytíři Richardovi von Dotzauer, dlouholetému 
předsedovi Centrálního komitétu pro povzbuzení 
živnostenské činnosti v Krušných horách. V objektu se 
pak ještě nacházela kuchyně a devět hostinských pokojů. 
Celá stavba přišla na 16.092 korun. Od výstavby nového 
objektu začal být Klínovec v provozu celoročně, neboť 
jeho správce Edmund Wohlrab (správcem od 1896) se 
tam i s rodinou nastěhoval.

 Velkou změnu v zimním využívání Klínovce 
přinesla rostoucí obliba zimních sportů, které podporoval 
tehdejší předseda centrálního komitétu pan Josef 
Richard Sobitschka. Z jeho popudu se v roce 1903 v 
Jáchymově uskutečnilo setkání zástupců horských 
spolků z obou stran hranice. Sám Sobitschka na setkání 
přednesl projev, ve kterém zdůraznil, že Krušné hory jsou 
velmi vhodné pro všechny druhy zimních sportů. 

 Kroky, které zástupci setkání podnikly pro 
navýšení zimního turistického ruchu, přinesly výsledky 
už nacházející rok, kdy se počet hostů během zimy 
zněkolikanásobil. Vzhledem k tomu, že hosté se na 
Klínovec v zimě dopravovali především na saních, byla 
vedle hotelu vybudována prostorná stáj, jejíž stavba 
v roce 1903 si vyžádala 5.300 korun. Stále vzrůstající 
počet hostů si o pár let později vyžádal i rozšíření 
kuchyně v hodnotě 2.000 korun. Obě stavby provedl 
Johann Zettl z Božího Daru.
 
 Již v roce 1905 se na vedení krušnohorského 
spolku obrátila vojenská správa s žádostí o poskytnutí 

ubytování vojákům, kteří se chystají na Klínovci trénovat 
jízdu na lyžích. Této žádosti nemohlo být vyhověno z 
kapacitních důvodů, a proto se vedení spolku rozhodlo 
v roce 1906 rozšířit stávající stáje o jedno patro, kde 
byl zřízen velký sál pro ubytování mužstva a dvě 
místnosti pro důstojníky a poddůstojníky. Přestavbu 
stájí řídil jáchymovský stavitel Franz Rehn a část z 
potřebných 5.567 korun věnoval na stavbu tehdejší 
český místodržitel hrabě Karl Coudenhove. Hned v zimě 
roku 1906 byly nově vytvořené prostory plně využity 
vojenským lyžařským oddílem. Ve stejném roce (1906) 
byla také provedena kompletní rekonstrukce hromosvodů 
a stavitel Rehn také započal z rekonstrukcí silnice do 
Božího Daru, která přišla na 10.628 korun a dokončena 
byla v roce 1907. 

 Roky 1907 a 1908 byly pro Klínovec v mnoha 
směrech přelomové. Centrální komitét pro povzbuzení 
živnostenské činnosti v Krušných horách, pod vedením 
rodáka z Loučné pod Klínovcem Josefa Richarda 
Sobitschka von Wiesenhag, se totiž rozhodl, že k 60. 
výročí vlády císaře Františka Josefa I. uspořádá na 
Klínovci jubilejní výstavu, která bude prezentovat kulturní 
a průmyslové hodnoty českého Krušnohoří. Za tímto 
účelem byla vystavěna v sousedství hotelu výstavní 
hala, ke které byl položen základní kámen 17. 8. 1907 a 
díky velmi teplému a dlouhému podzimu byla budova 
dokončena ještě před příchodem zimy. Stavbu vedl 
zkušený stavitel Johann Zettel a využil pro ni cementové 
bloky s cihlovou výplní, které se mu na Klínovci již 
osvědčily. 

 Samotný sál byl vyzdoben kazetovým stropem, 
na kterém krušnohorský malíř Gustav Zindel zobrazil 
znaky 26 hornických měst českého Krušnohoří a měst 
Karlovy Vary, Chomutov a Teplice. Aby byl prostor pro 
očekávané množství návštěvníků dostatečný, byla 
přistavěna k západnímu nároží nové haly krytá veranda 
vybíhající k jihu do úrovně protější budovy hotelu. Vzniklo 
tím prostorné nádvoří, které bylo na své jižní straně 
odděleno květníky od parkoviště pro kočáry a automobily. 

 Slavnostní otevření výstavy proběhlo 1. června 
1908 za velkého množství hostů a za osobní přítomnosti 
arcivévody Karla, budoucího císaře Karla I. Za několik 
týdnů ji navštívilo více než 40.000 lidí a výstava tak 
byla hodnocena jako fenomenální úspěch. Po skončení 
výstavy byla nově postavená hala přejmenována na 
Sobitschkův sál, byla propojena s Dotzauerovým sálem a 
stala se součástí restauračního provozu. Zároveň došlo 
k navýšení ubytovací kapacity tím, že velká místnost ve 
vedlejší budově, původně stavená pro potřeby armády, 
byla přepažena a vzniklo zde 10 nových pokojů. 
V roce 1912 inicioval představený Krušnohorského 
spolku Anton Müller, rozšíření spolkových ubytovacích a 
hostinských objektů na Klínovci, zřízení nové kuchyně, 
sklepů, šatny a nástavbou na stávající budově pořízení 
většího počtu hostinských pokojů. Tento záměr byl 
schválen 14. ledna 1912 na zasedání valné hromady 
krušnohorského spolku. Stavbu provedl na podzim roku 
1912 stavitel Hugo Schöberl z Ostrova za úhrnnou částku 
130.000 korun. 

 

HISTORIE

V 1. patře a mansardovém podlaží byla nástavba 
provedena z hrázděného zdiva a obložena dřevěným 
prkenným deštěním. Pro zlepšení tepelných poměrů 
v pokojích mělo být použito korkových cihel. Do 
všech pokojů bylo zavedeno ústřední topení a 
elektrické osvětlení. Po modernizaci a otevření měl 
hotel v roce 1913 celkem 40 ubytovacích pokojů 
pro 80 hostů. K dispozici byla i stáj pro 35 koní 
a na zastřešenou verandu navazující garáž pro 
automobily. Celková rekonstrukce byla dokončena 
krátce před vypuknutím první světové války.

 Po skončení války došlo ke generální opravě 
vyhlídkové věže, která byla v roce 1919 kompletně 
obložena dřevem, vyhlídková plošina byla kompletně 
renovována. V letech 1920 a 1925 pak byly dřevem 
obloženy i Sobitschkův a Dotzauerův sál. 
Celkový růst turistiky i rostoucí obliba zimních sportů 
přiměly Krušnohorský spolek k dalšímu
rozšíření areálu na Klínovci. V roce 1927 byla 
provedena přístavba sálu přiléhající k západnímu 
štítu Sobitschkova sálu. Přistavěn byl kadeřnický 
salón, sušárna, kanceláře a další provozní místnosti. 
V horních patrech i podkroví byly dobudovány další 
hostinské pokoje. 

 Autorem projektu rozšíření byl jáchymovský 
stavitel Franz Rehn. Přístavba na severní straně za 
Sobitschkovým sálem byla prostorem sloužícím pro 
kuchyni, prádelnu a kotelnu a spojující restaurační.
Dne 11. října 1929 vyhořel samostatně stojící 
jihovýchodní objekt původních stájí s ubytovací 
nástavbou. Projekt na obnovu vypracoval opět 
stavitel Franz Rehn. Nové patro dostalo dva nárožní 
arkýře a bylo obloženo, s výjimkou arkýřů, dřevěným 
bedněním. V přízemí se nacházel výčepní lokál 
a tři garáže. V patře a podkroví byly pokoje pro 
hosty. Nový objekt byl spojen s hlavním objektem u 
vyhlídkové věže krytou visutou chodbou. Ubytovací 
kapacita hotelu se zvýšila celkově na 100 lůžek 
a před druhou světovou válkou se ustálila na 112 
lůžkách.

SKIAREÁL KLÍNOVEC 

Skiareál klínovec má za sebou dlouholetou historii. 
Již od počátků lyžování v Čechách hrál svojí roli v 
zimních sportech. Na Klínovci je ideální prostředí 
pro provozování lyžování a dalších sportů na sněhu. 
Začátky sportovního využití Klínovce můžeme najít 
již v počátku 20. století.

Již z meziválečného období máme materiály, které 
dokazují, že se sport na Klínovci rychle vyvíjel. 
Vše začalo úpravou přírodních skokanských 
můstků, z nichž zbytky toho největšího jsou stále 
viditelné v takzvaném Fuchslochu. Tyto můstky 
využívali nejenom čeští skokani, ale také lyžaři ze 
sousedního Německa. Pořádaly se tu také vzájemné 
souboje obou států ve skokanských disciplínách. 
Roli ve využívání Klínovce pro zimní sporty měl 
jistě i historický hotel na vrcholku Klínovce, který 
sportovcům dodal potřebný komfort.
 
 Jenom o pár let později se na Klínovci začalo 
rozvíjet také sjezdové lyžování, a to díky vykácení 
části lesa, na jehož místě vznikli první sjezdovky s 
názvy Dámská a U Zabitýho. Proč sjezdové tratě 
dostaly právě tato jména, dnes už není jasné, 
nicméně traduje se několik historek. Jednou z nich je 
nález člověka, který zemřel násilnou smrtí, další, že 
se na sjezdovce smrtelně zranil jeden ze závodníků. 
Pravdu se už dnes zřejmě nedozvíme. Tyto 
sjezdovky se využívali nejenom pro rekreační ježdění, 
ale také na závody ve sjezdovém lyžování.

 Bohužel, po 2. světové válce se celá oblast 
Klínovce stala nepřístupnou kvůli novému režimu, 
který v Česku zavládl a udělal z oblasti příhraniční 
pásmo. Tato omezení se naštěstí v 60. letech zrušila 
a klínovecký rozvoj mohl zase začít. Počátečním 
krokem v rozvoji byla výstavba prvního vleku, který 
se tehdy postavil na sjezdovce U Zabitýho. Rozvoj 
pokračoval výstavbou dalších vleků a také založením 
lyžařského klubu, který opět zavedl závodní lyžování 
na Klínovci.

 Od roku 1968 už rozvoj probíhal přímo 
mílovými kroky. V tomto roce byl postaven 
dvojmístný vlek na Dámské, jen o dva roky později 
se vyměnil vlek U Zabitýho za kvalitnější a v letech 
1974–78 vznikly vykácením lesa další dvě sjezdovky 
a to Přemostěná a Pařezák. Do roku 1980 byly 
postaveny další dva vleky a to na sjezdovce č. 4, 
dnešní Pod Zámečkem, a také na Přemostěné. V 80. 
letech šel vývoj stále kupředu, koupil se například 
první stroj na úpravu sjezdových tratí či se osvítila 
sjezdovka č. 4. 

 V roce 1991 nastala ve SKIAREÁLU 
KLÍNOVEC velká změna a to díky malé privatizaci, při 
níž byl areál koupen soukromou společností. Ta areál 
vlastní dodnes. Za 20 let provozování udělal areál 
velký pokrok a neustále se snaží o modernizaci.

 Během těchto dvaceti let došlo k další 
výstavbě a modernizaci areálu. Byly rozšířeny 
stávající tratě a v roce 1998 začala výstavba 
zasněžovacího systému, který dnes pokrývá již 
80% areálu. Zasněžování se neustále zlepšuje, v 
roce 2011 byla vystavěna nová retenční nádrž a 
60 sněhových děl. Vlek na sjezdovce Dámská byl 
vyměněn za lanovku. Bylo zakoupeno několik strojů 
na úpravu tratí, které jsou neustále modernizovány. 
Tyto rolby spolu s dostatečným množstvím 
technického a přírodního sněhu jsou zárukou 
kvalitního lyžování na Klínovci po celou zimu.

 Areál také podnikl mnoho kroků ke zvýšení 
úrovně vybavenosti, podporuje proto výstavbu 
nových ubytovacích zařízení, restaurací a 
občerstvení, lyžařských škol či půjčoven veškerého 
vybavení. Od roku 2005 do současnosti hodnocen 
ratingovou agenturou pro česká zimní střediska 
nejvyšší známkou 5*.
V roce 2011 proběhla první etapa celkové 
modernizace SKIAREÁLU KLÍNOVEC, jejíž další etapy 
budou následovat v příštích sezónách. V první etapě 
došlo k téměř dvojnásobnému prodloužení sjezdovky 
Pařezovka a to na 1500 m. Dále byly vyměněny 
tři starší vleky za jednu moderní čtyř sedačkovou 
lanovou dráhu, která je nejmodernější v České 
republice díky své oranžové ochranné bublině.

 Další etapy jsou v plánu během 2 let, kdy 
dojte k výstavbě tří nových sedačkových lanovek 
a to na sjezdovkách Přemostěná, Jáchymovská a 
také na nové sjezdovce Slunečná, která povede 
do vesnice Loučná pod Klínovcem a propojí fyzicky 
SKIAREÁL KLÍNOVEC se sousedním Fichtelbergem. 
K propojení obou areálů došlo již v roce 2011, 
ale pouze od dvoudenních skipasů. Celkově se 
SKIAREÁL KLÍNOVEC snaží neustále modernizovat a 
zlepšovat infrastrukturu, služby pro svoje klienty a 
vytvořit krásný lyžařský zážitek pro všechny svoje 
návštěvníky.
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Nová dimenze a kapacita hotelu vychází z původní kapacity 
původního hotelu na Klínovci a to cca 100 lůžek. Nově 
navržený hotel by měl mít možnost prodeje části hotelových 
pokojů (apartmánů) i soukromím investorům. V hotelu je 42 
standartních pokojů a 4 apartmány.

KLASIFIKACE HOTELU:

DLE VELIKOSTI HOTELU 
10-100 lůžek - Malý
101-250 lůžek střední
>250 lůžek velký

DLE ÚROVNĚ SLUŽEB
4* s nabídkou služeb, standartní pokoje/apartmán, kvalitnější 
materiály, větší rozměry pokojů, dvoulůžkové pokoje s terasou,
vybavené klimatizací, vlastním sociálním zařízením, TV

3 ODLIŠNÉ PROVOZY: 
ubytování stravování zázemí (administrativa)
- pokoje s příslušenstvím
-prostory pro denní pobyt hostů
-místnosti a zařízení pro služby hostů, komunikace

-STRAVOVACÍ ČÁST 
-restaurace, bar, vinárna, lobby bar
slouží pro ubytované hosty i veřejnost

-VÝROBNÍ PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ
-zařízení pro vedení hotelu, sekretariát, jednací a zasedací 
místnosti, šatny a zázemí pro zaměstance
-technické zázemí pro hotel 

-WELLNESS 
-zázemí, šatny, sprchy, toalety, bazény, sauny a wellness 
zařízení, rekreace a relax, venkovní relax
bazén s termální vodou, ochlazovací bazénky, teplé bázeny
finská, ruská, aromatická, bylinná sauna
pára, ohřívárna, infrasauny
temná místnost, odpočívárna
kneippův chodník
-technologie a příprava vody
-technická místnost + ohřev

ZÓNY A POTŘEBA PLOCHY:
Ubytování v pokojích, mokré provozy, chodby, servis na 
poschodí              50-60%

protory pro hosty, recepce, hala, pobytové místnosti  4-7%

restaurace, bar       4-8%

salonky       4-12%

kuchyň, personál, sklady      9-14%
 
správa, ředitelství       1-2%

technika, provoz       4-7%

zábava, volný čas       2-10%

Plocha na lůžkový pokoj     24-65 m2/pokoj
          NÁVRH 35 - 42 m2

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

LOKALITA
DOSTUPNOST
MOŽNOST CELOSEZÓNNÍHO VYUŽITÍ
VRCHOL HORY
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
PARKOVÁNÍ
STŘED LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA
PROPOJENÍ S JÁCHYMOVEM
PROPOJENÍ S FICHTELBERGEM
VÝHLED
KLIENTELA ČESKÁ / NĚMECKÁ

NOVÝ PROGRAM V PODOBĚ WELLNESS
ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ ČÁSTI A 
DOSTAVBA NOVÉ
KONTRAST NOVÉ : STARÉ
OŽIVENÍ LOKALITY
STRAVOVÁNÍ NA ÚROVNI
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
ZLEPŠENÍ SLUŽEB SKIAREÁLU
ZÁZEMÍ PRO CYKLISTY
VYUŽITÍ KRAJINY A TERÉNU

HAVARIJNÍ STAV OKOLÍ
VĚTRNO

RYCHLÁ ZMĚNA POČASÍ
MEZISEZÓNA

NÁKLADNOST PROJEKTU
VÝHLED Z HOTELU DO OKOLÍ

TV VYSÍLAČ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI
NUTNOST INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY

ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
SLOŽITĚJŠÍ VÝSTAVBA

NÁKLADY VÝSTAVBY
ZMĚNA KLIMATU - LYŽOVÁNÍ

PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝ OBJEKT V 
TĚSNÉ BLÍZKOSTI

RUCH V ZIMNÍ SEZÓNĚ

S.W.O.T. ANALÝZA, DIMENZE HOTELU
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ZÁKLADNÍ KAPACITY NÁVRHU
ZASTAVĚNÁ PLOCHA CELKEM (VČETNĚ GARÁŽÍ)  4.600 m2
WELLNESS        950 m2
WELLNESS EXTERIÉR     410 m2
ADMINISTRATIVA ZÁZEMÍ     380 m2
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ + SKLADY (HOTEL, WELLNESS) 600 m2
RESTAURACE       400 m2
SKLADY RESTAURACE + KUCHYNĚ   260 m2
RECEPCE       60 m2
UBYTOVACÍ ČÁST      2.500 m2
REKREAČNÍ ČÁSTI       130 m2
TERASA (GRILL BAR, SEZENÍ)    1.500 m2

ČISTÁ PLOCHA NA PRONÁJEM    1.200 m2

PARKOVÁNÍ + KOMUNIKACE     2.800 m2

POČET GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 67 (Z TOHO 3 PRO INVALIDY) + 3 ZÁSOBOVÁNÍ



ŠIRŠÍ VZTAHY
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LOKALITA:
POHOŘÍ KRUŠNÉ HORY
NEJVYŠŠÍ BOD VRCHOLU (I KRUŠNÝCH HOR)   1244 m.n.m 
KRAJ: KARLOVARSKÝ/ÚSTECKÝ (ČÁST SKIAREÁLU)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JÁCHYMOV

VZDÁLENOST HRANIČNÍHO PŘECHODU     4km
BOŽÍ DAR         4km
JÁCHYMOV        10km
NEJBLIŽŠÍ KRAJSKÉ MĚSTO: KARLOVY VARY    30 km
PRAHA         130 km

SKIAREÁL KLÍNOVEC - FICHTELBERG
DÉLKA LYŽAŘKÝCH SJEZDOVEK POUZE KLÍNOVEC  17 km
DÉLKA LYŽAŘKÝCH SJEZDOVEK VČETNĚ FICHTELBERG  33 km

DÉLKA BĚŽKAŘSKÝCH STOP     30 km

Mapový výstup z Geoportálu DMVS Karlovarského kraje

© 2015 Geoportál DMVS Karlovy Vary, Tento orientační tiskový výstup pochází z aplikace Geoportál DMVS Karlovy Vary, 2. 5. 2015 12:28:30



HISTORIE

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:

Nově navržený hotel je umístěn na samém vrcholu 
nejvyšší hory Krušných hor podél hlavní lyžařské 
komunikace tak, aby svými službami poskytl 
kvalitní zázemí pro návštěvníky areálu. Předešlá 
roztroušená zástavba je nyní odstraněna, vrchol 
kopce očištěn a doplněn o novou kompaktní hmotu 
hotelu. Svým tvarem kopíruje vrstevnici a zároveň 
se snaží “zapadnout” do okolí. Terén má velmi mírnou 
stoupavou tendenci až k samotnému nejvyššímu 
bodu, proto ani stavba samotná není extrémně 
vysoká. Dominantou kopce totiž je televizní vysílač 
doplněn o vyhlídkovou věž, proto je hotel umístěn 
horizontálně podél vrstevnice, aby nebránil ve 
výhledu návštěvníkům vyhlídky. Téměř všechny 
páteřní vleky a sjezdovky začínají na spojnici, kde 
je stavba umístěna. Svažitost terénu je následně 
využita ve prospěch stavby, která tak má výškově 
oddělené části pro návštěvníky ski areálu a hotelové 
hosty.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Sloupový systém v kombinaci se železobetonovými 
stěnami a jádry
Stropní a střešní deska z monolitického betonu 
V části podzemního podlaží a ve wellness jsou pak 
sloupy nahrazeny ŽB průvlaky
Okna hliníková s kombinací samonosného lehkého 
obvodového skleněného pláště
Nosný systém i výplně v černém hliníku
Beton má všude pohledovou úpravu. 
Fasáda je v části tvořena betonovou stěrkou a 
dřevěnými lamelami. Jako pracovní verze materiálu 
byl pro lamely vybrán zhutnělý finský smrk 
popřípadě finská borovice.

Vnitřní vyzdívky jsou pak z tvárnic Porotherm.
Dveře černé, dřevěné, pololesklé. 
Podlahy tvoří epoxidové a cementové stěrky, dřevo a 
dlažba. Vždy dle konkrétního provozu
Zábradlí jsou skleněná s horním hliníkovým madlem.
Svítidla dle jednotlivých provozů, vždy s přípravou ve 
stropní desce.
Centrální rozvod klimatizace a topení. V pokojích je 
pak podlahové vytápění.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Návrh hotelu se skládá ze 3 nadzemních podlaží a 2 
podzemních. Tvar hotelového komplexu je odvozen 
od části  kruhu, který nejlépe kopíruje vrstevnice 
a spojnici jednotlivých sjezdovek. Objem tvoří 3 
jednotlivě definovatelné hmoty. První hmotou, která 
je v  těsném kontaktu se sjezdovkami, je krajní část 
a zároveň i 1. podzemní podlaží, kde jsou i jednotlivé 
kiosky, nahrazující odstraněnou zástavbu. Hlavní 
a nejvýraznější hmotou je část hotelová, kde je 
situováno zázemí pro hotel a hotelové pokoje v 
2. a 3. nadzemním podlaží. Třetí, i když jen menší, 
ale stále důležitou hmotou, je exteriér s wellness 
programem a velkou saunou ohraničený plotem, 
sloužící jako doplněk rekreační části hotelu. 
Hotel má tři hlavní schodiště, kdy každé má 
svou vlastní funkci. Všechna jsou navržena tak, 
aby splňovala požární požadavky na evakuaci. 
Nejsevernější schodiště slouží hotelovým hostům 
pro vstup do wellness, prostřední hlavní schodiště 
zajišťuje přímý vstup na recepci a do podzemních 
garáží a jižní schodiště zas plní účel vstupu do 
restaurace.
 
Dispozice hotelu je tvořena tak, aby všechny 
důležité prostory mohly být i kvalitně využity. V 2. 
PP se tak nachází parkování a technické zázemí pro 
chod hotelové části i jednotlivých kiosků, zázemí pro 
bazény a provoz wellness.

1. PP je také z části garáží pro návštěvníky i 
zaměstnance hotelu (cca 30), propojenou kyvadlově 
řízenou rampou do 2.PP. Jednotlivé kiosky a 
pronajímatelné jednotky jsou v přímém kontaktu 
se sjezdovkami a nabízí variabilitu při zařizování 
jednotlivých interiérů. Jedna stěna je vždy prosklená 
a je zde i malá kolonáda, chránící exteriérovou 
komunikaci při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách. Všechny kiosky mají zázemí v útrobách 
1.PP. Část prostoru také zabírá wellness, které je 
umístěno přes dvě patra a má přímý kontakt s 
privátní části exteriéru. Je zde také několik bazénů.

1. NP slouží jako hlavní vstup pro hotelové hosty, kdy 
vstup je orientován na západní stranu. Přes recepci 
s lobby barem se dostaneme do restaurační části, 
nabízející samozřejmě  i sezení na terase. Kuchyň 
má možnost ke svému zásobování využít jak 1.PP, 
kde jsou i patřičné sklady, tak samostatný vstup 
na úrovni 1.NP. Má také dostatečnou kapacitu, aby 
byla schopna přes den zásobovat i spodní část 
restaurace v kiosku. Dále se v 1.NP nachází zázemí 
pro pracovníky hotelu. Wellness má pak samostatný 
vstup i pro nehotelové hosty. Samozřejmostí jsou 
šatny a prostory potřebné pro wellnessovou část.

2. a 3. NP slouží jako ubytovací část. Je zde 21 
standardních pokojů na každém podlaží a celkem 4 
apartmány. Jednotlivé pokoje se liší pouze různou 
formou balkónku či lodžie. Na západní fasádě podél 
hlavní komunikace jsou pak prostory, které jsou 
různě využitelné, buď jako společenská místnost 
či jen jako terasa s lehátky pro sledování západu 
slunce a krajiny.

O PROJEKTU: NÁVRH, AUTORSKÁ ZPRÁVA
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KONCEPT:

OČIŠTĚNÍ VRCHOLU

PARKOVÁNÍ POUZE V PODZEMÍ A PODÉL PŘÍJEZDOVÉ CESTY

SJEDNOCENÍ SLUŽEB DO JEDNOHO MÍSTA

HLAVNÍ SPOJNICE SJEZDOVEK -> MAIN POINT (MAIN LINE)

KONEC VLEKŮ, VRCHOL KOPCE

DVĚ VERTIKÁLNÍ DOMINANTY x KONKURENCE -> 
HORIZONTÁLNĚ UMÍSTĚNÁ HMOTA

VYUŽITÍ VRSTEVNIC A SVAŽITOSTI TERÉNU

ODLIŠENÍ HMOT NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

HORIZONTÁLNÍ VÝRAZ FASÁDY PRO UMOCNĚNÍ HORIZONTALITY

VÝHLEDY Z POKOJŮ UMÍSTIT NA VÝCHOD -> LYŽAŘSKÝ AREÁL
 
TECHNICKÉ PROVOZY “POD ZEM”

KONCEPT  |  SITUACE



PŮDORYSY
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2.PP 1.PP 1.NP 2.NP
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0.038

1.01
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1.04

1.04

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.22

1.23

1.25

1.27

1.26

1.24

1.05

1.15

1.21

1.28

1.29

2.09

2.07

2.06

2.05

2.03

2.01

2.02

2.10

2.15

2.13

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.04

2.08

2.12 2.14

2.11

2.01 APARTMÁN
2.02 POKOJ STANDART
2.03 TERASA
2.04
2.05 TERASA
2.06 ÚKLID
2.07 TERASA
2.08 CHODBA
2.09
2.10 TERASA
2.11 TERASA
2.12
2.13
2.14 CHODBA
2.15 APARTMÁN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
1.01 SAUNA
1.02 PÁRA
1.03 SEZENÍ
1.04 TOALETY
1.05
1.06
1.07 RECEPCE WELLNESS
1.08 ÚKLID
1.09
1.10
1.11 DENNÍ MÍSTNOST
1.12 ÚKLID
1.13
1.14 ZASEDACÍ MÍSTNOST
1.15 CHODBA
1.16
1.17 TOALETY
1.18 ZÁZEMÍ RECEPCE
1.19 RECEPCE
1.20
1.21
1.22 LOBBY
1.23
1.24 TOALETY
1.25
1.26 ESPRESSO BAR
1.27 RESTAURACE
1.28 APRES SKI BAR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
0.01
0.02 BAZÉN STUDENÝ
0.03 SAUNA
0.04 BAZÉN TERMÁLNÍ
0.05 BAZÉN
0.06 SAUNA
0.07 WELLNESS
0.08 BAZÉN TERMÁLNÍ
0.09 SAUNA
0.10
0.11
0.12 PRIVÁTNÍ SAUNA
0.13 MASÉRNA
0.14 SKLAD
0.15
0.16 CHODBA
0.17 PARKING
0.18 HLAVNÍ VÝTAH
0.19
0.20
0.21 TOALETY
0.22 SKLAD
0.23
0.24
0.25 SKLAD
0.26 SKLAD
0.27
0.28 KIOSEK
0.29 JÍDELNA HOTEL SVAH
0.30 KIOSEK
0.31 TOALETY
0.32 KIOSEK
0.33 KIOSEK
0.34 SKLAD
0.35 SKLAD
0.36 SKLAD
0.37 KIOSEK
0.38 ÚNIKOVÝ VÝCHOD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
00.01 TECH. ZÁZEMÍ BAZÉN
00.02 TECH. ZÁZEMÍ SAUNA
00.03 SKLAD
00.04
00.05 CHODBA
00.06 PARKOVÁNÍ
00.07
00.08 TECH. ZÁZEMÍ
00.09 HLAVNÍ VÝTAH
00.10 TECH. ZÁZEMÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



POHLEDY, ŘEZY, TECHNICKÝ DETAIL FASÁDY
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P1

okapní žlab

dřevěná lať, finská 
borovice 80x30mm

ISO-NOSNÍK

hliníková
lišta

P3P2

P01 - BALKÓN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CEMENTOVÁ STĚRKA     8 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE      2 mm
BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ     40 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
XPS VE SPÁDU 3%      >60 mm
POJISTNÁ FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE     
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL.      230 mm
XPS        40 mm
DŘEVĚNÉ LATĚ, FINSKÁ BOROVICE    30 mm

P02 - PODLAHA INTERIÉR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BETONOVÁ STĚRKA     8 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE      2 mm
BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 60x60mm   40 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
TEPLOVODNÍ TOPNÉ ROHOŽE + XPS - KROČEOVÁ IZOLACE 50 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA -POHLEDOVÁ ÚPRAVA 200 mm

P03 - PODLAHA INTERIÉR - PÓDIUM

SPÁROVKA SMRK       20 mm
LATĚ  60x60mm + MIN. VLNA     60 mm
LATĚ  80x60mm + MIN. VLNA     80 mm

PZ

PV

PS PJ

AA

BB

CC

DETAIL POKOJ - BALKÓN

DETAIL FASÁDA



DETAIL POKOJE

MATERIÁLY V POKOJI:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN: BÍLÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, OBKLAD DŘEVO - SMRK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY: BETONOVÁ STĚRKA, DŘEVĚNÉ PÓDIUM - MASIV LATĚ, SMRK
STROP: ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO BETONU
DVEŘE: ČERNÉ DŘEVĚNÉ POLOLESK

SKLADBY PODLAH VIZ DETAIL

NÁBYTEK: POSTEL NA MÍRU
NOČNÍ STOLEK SOUČÁSTÍ VESTAVNÉ STĚNY ZE DŘEVA
SVĚTLA: AIM by FLOS
ŽIDLE: ABOUT A CHAIR, EAMES SHELL CHAIR
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VIZUALIZACE EXTERIÉRU
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VIZUALIZACE
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ZÁVĚR

KONZULTACE:

Ing.arch. Boris Redčenkov

Architektonické a stavebně technické řešení je navrženo v souladu s platnými
předpisy a normami.

INTERNET:
mapy.cz
google.maps.com
klinovec.cz
interskiregion.com
archdaily.com
pinterest.com
nahlizenidokn.cuzk.cz

CITACE:
ÚRYVEK Z TEXTU (1927) ANTONA MÜLLERA, (NPÚ MILOŠ BĚLOHLÁVEK), str. 6

POUŽITÉ ILUSTRACE:
strana  11 MAPA OKOLÍ KLÍNOVCE  google.maps.com
strana  11 SKIREGION   interskiregion.com
strana  11 KATASTRÁLNÍ MAPA  nahlizenidokn.cuzk.cz

PODĚKOVÁNÍ:
NPÚ LOKET, MILOŠ BĚLOHLÁVEK
SÚ JÁCHYMOV
SÚ OSTROV
SÚ KARLOVY VARY

a také všem, kteří mi věřili a podporovali mě při mém studiu. Hlavně mé rodině, Viktórii, 
vedoucímu diplomové práce architektovi Redčenkovi a vlastně všem kantorům, 
pedagogům, architektům, inženýrům, a profesorům, kteří měli možnost mě ovlivnit.
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