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V centru Plznû byla nedávno zahájena v˘stavba nového hotelu.

Bude mít dobrou adresu. Stavební pozemek je situován tûsnû za hranicí

historického jádra mûsta, v území nûkdej‰ího PraÏského pfiedmûstí,

v torzálnû zachované historické zástavbû, v tûsné blízkosti nedávno

strÏeného domu U Zvonu, jehoÏ jméno hotel má i nést. Bez zajímavosti

snad není ani to, Ïe investorem stavby a majitelem hotelu je ãesk˘

hokejov  ̆reprezentant Martin Straka. Dal‰í podrobnosti nám prozradila

autorka projektu ing. arch. Vladimíra Leníãková z ateliéru Len+k: 

Pfiipravil: ht, foto/archiv ateliéru Lenk+k

Jak jste se k projektu dostala, jaké má hotel
hmotové a funkãní fie‰ení, jak kompoziãnû
zapadá do stávající historické zástavby,
jaká byla spolupráce se stavebními úfiady 
a také jaká je prÛbûÏná spolupráce se
stavebníkem-investorem a koneãnû
i památkáfii?
„Na hotel pro pana Straku bylo zpracováno
více návrhÛ, z nichÏ si stavebník vybral ná‰.

Základní koncepcí na‰eho návrhu bylo
rozãlenit hmotu do Pallovy ulice tím, Ïe
vstupní prÛãelí je tvofieno dvûma rizality
a stfiední mírnû ustupující ãástí, za níÏ se
ukr˘vá vstupní hala. Oba rizality jsou
natoãeny tak, aby byly kolmé k navazujícím
hranám pozemku. Do hloubky dispozice za
nimi ubíhají kfiídla s ubytovací ãástí. Tím
jsme chtûli mûfiítko budovy pfiizpÛsobit

okolní historické zástavbû. Myslím, Ïe se to,
i pfies pomûrnû vysoké procento
zastavûnosti pozemku, dobfie podafiilo.
BohuÏel se nám nepodafiilo o tomto fie‰ení
jednoznaãnû pfiesvûdãit zástupce mûstské
památkové péãe, ale myslím, Ïe budou
s tímto fie‰ením nakonec spokojeni. Hmoty
jsou podle na‰eho názoru pfiimûfiené
okolním domÛm a stfiecha díky své

„hokejového hotelu“
v centru mûsta

V˘stavba
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pomûrné ãlenitosti nikterak nepo‰kozuje
tzv. „stfie‰ní krajinu“. Celkovû jsem proto
pfiesvûdãena, Ïe ná‰ projekt respektuje
charakter prostfiedí, okolní hmoty
i architekturu. 

Pfiízemí odstupuje od hrany pozemku,
pfiedev‰ím podél Pallovy ulice, abychom
získali na takto roz‰ífieném chodníku
prostor chodníku pfied vstupem do hotelu.
Rizality jsou vykonzolovány aÏ k hranû
pozemku, dál nám památkáfii nedovolili jít.
Vstup je orientován do stfiední ãásti prÛãelí
do ul. Pallovy, za ním je vstupní hala se
schodi‰tûm a v˘tahem. Ulice se pfied
pozemkem roz‰ifiuje v malé „námûstíãko“,
mÛÏeme-li si zde dovolit pouÏít tento
termín, do kterého se obrací vstupní
prÛãelí. Zatím není pfiíli‰ vzhledné, ale po
úpravû by zde mohl b˘t pûkn˘ prostor.
Na halu po stranách navazují restaurace
a na nároÏí kavárna, která má rovnûÏ vstup
z ulice PraÏské. Na opaãné stranû pozemku,
podél zachované stávající kamenné ohradní
zdi, ústí do Pallovy ul. rampa sjezdu do
podzemních garáÏí. Ve dvou patrech
a v podkroví jsou umístûny ubytovací
jednotky. Stavebník nám vycházel velmi
vstfiíc, spolupráce s magistrátními úfiady
byla bez vût‰ích problémÛ. 
Architektonická forma je prostá a vcelku
tradiãní, dÛraz jsme kladli na soudob˘
detail, pfiedev‰ím odsazení pfiízemí
a pomûrnû velké konzoly rizalitÛ. Ne
v‰echno dopadlo pochopitelnû podle na‰ich
pfiedstav na 100 %, ale základní forma

i architektura zÛstaly podle pÛvodního
zámûru.“ 

Samostatnou kapitolou jsou jistû
archeologové – ze zákona platí investor
jejich záchrann˘ v˘zkum – jaká je situace
dnes?
„Záchrann˘ archeologick˘ prÛzkum v místû
stavby je ze zákona povinen zajistit majitel
pozemku. Tak se zde také stalo.
Podrobnosti jsou mezi majitelem a najat˘m

archeologem, pfiípadnû mezi jejich
prostfiedníkem. K tomu nemohu nic dodat,
kromû toho: v‰e, co se prÛzkumu t˘ká, ‰lo
zcela mimo na‰i projekãní ãinnost.“ 

V jakém stadiu je stavba nyní, kdy bude
hotel dokonãen a kdy zaãne slouÏit svému
úãelu? 
„V souãasné dobû má stavebník jiÏ
uzavfienou smlouvu s hlavním dodavatelem.
PÛvodní termín na jafie pfií‰tího roku bude

bezpochyby odsunut, av‰ak zatím
nebyl stanoven termín nov˘. Já jsem
odevzdala kompletní projektovou
dokumentaci, vãetnû interiéru,
a termíny dále jiÏ nemohu pfiíli‰
ovlivnit. Dnes záleÏí pfiedev‰ím na
dodavatelích. 
V hotelu se mÛÏe ubytovat celkem aÏ
54 hostÛ. Mûl by poskytovat sluÏby
na úrovni ****. Pfiedpoklad byl ten, Ïe
kavárna (bar) i restaurace budou
slouÏit nejen pro hotelové hosty, ale
i pro obyvatele Plznû. Restaurace má
kuchyni se sklady, která umoÏÀuje
opravdu regulérní pfiípravu pokrmÛ
ze surovin, a nikoli z polotovarÛ,
takÏe doufám, Ïe potenciál bude
vyuÏit a místní kuchynû se stane
vyhlá‰enou. To uÏ je v‰ak vûc, kterou
neovlivním. U baru jsem se snaÏila,
aby byl zase lákav˘ sv˘m stylem.
Doufám, Ïe se to povedlo.“

V historickém jádru mûsta Plznû vyroste brzy nov˘
hotel, kter˘ nabídne „ãtyfihvûzdiãkové“ sluÏby. 


