
Liberec bere Prahu útokem: Pytloun Hotels se usídlili přímo na Václaváku 

Dům U zlaté pšenice, založený v roce 1926, možná nemá tak dlouhou a bohatou historii jako jiné 

domy na Václavském náměstí – zato má rozhodně bohatou přítomnost. V současné době ve třetím 

až sedmém patře funguje Pytloun Boutique Hotel Prague, který se pyšní nejen svou polohou, ale 

například i unikátními interiéry a vybavením. 

 

Krátká historie domu 

Nejvyšší objekt na pravé straně Václavského náměstí byl původně plánován jako obchodní dům. To 

se však změnilo ještě před dokončením stavby a v místě vznikl hotel Majestic. Po znárodnění objekt 

fungoval až do roku 1992 jako hotel Družba. Ještě v tomtéž roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce, 

která budovu proměnila v Českou spořitelnu. Nejnovější úpravy objektu se vrací zpět „ke kořenům“, 

a tedy k provozování luxusního hotelu. Rekonstrukce v hodnotě téměř 70 milionů korun trvala 10 

měsíců. Hotel má k dispozici padesát šest pokojů. 

 

Pytloun Hotels a jejich vize 

Společnost Pytloun Hotels provozuje celkem sedm hotelů, z toho šest v Libereckém kraji – pět 

přímo v Liberci. Hotel na Václavském náměstí je tak prvním hotelem mimo „mateřský kraj“.  

Pražský hotel se díky svému vybavení řadí mezi nejmodernější hotely v Evropě. Interiér je 

designově zařízen a pro návštěvníky je zde připravena řada moderních technologií usnadňujících 

každodenní pobyt. Mezi ty lze například zařadit bezklíčové otevírání pokojů, automatické toalety či 

intuitivní řízení pokojů. 

Více než polovina pokojů hotelu je čtyřlůžková, rodinná, s na míru vyrobenými poschoďovými 

postelemi. Koupelny disponují prosklenými stěnami, které je možné zatáhnout elektricky 

ovladatelnými závěsy. Pro maximální komfort a relaxaci jsou k dispozici i masážní vany se 

„sparkling“ systémem na všech pokojích. 

Pytloun Boutique Hotel Prague se řadí do kategorie „čtyřhvězdičkového“ ubytování. To obnáší i 

otevřenou, živou a vzdušnou recepci a lobby s otevřenou kuchyní, kde je možné si vychutnat 

snídani 24 hodin denně. Na střeše samozřejmě nechybí vyhlídka na město. 

 

Rekonstrukce České spořitelny 

Deset měsíců trvající rekonstrukce byla dlouhou cestou, kdy byl ze sídla České spořitelny opět 

vybudován hotel – stejně jako tomu bylo v minulosti. A právě u tohoto přerodu pomáhala nejen 

svými výrobky firma MAPEI. 

Produkty MAPEI byly použity v rámci rekonstrukce sociálních zařízení jednotlivých pokojů, 

konkrétně k lepení vinylových dílců na stěny, podlahy a stropy. Pro kvalitní přilepení dílců a 

dlouhotrvající, luxusní vzhled vinylu bylo v první řadě samozřejmě nutné vytvořit vhodný podklad. 

To obnášelo nejen vyrovnání nerovností podkladu, ale i zhotovení hydroizolace kvůli vzdušné 

vlhkosti a zatékající vodě. K tomu byla použita cementová hydroizolační stěrka Monolastic v 



kombinaci s bandážemi Mapeband. Polyesterový pogumovaný pás utěsnil přechody mezi 

vodorovnými a svislými rovinami (tedy například mezi podlahou a stěnou) a jednosložková stěrka, 

vhodná nejen pro interiéry, ale i například terasy, balkony či bazény, se postarala o zbytek. Podklad 

je třeba před pokládkou vinylu nechat dva dny vyzrát. Velkou výhodou stěrky je její přilnavost k 

povrchu, lze ji použít na jakýkoli betonový, zděný, keramický či mramorový podklad, pokud je 

důkladně očištěný a pevný. 

Drobné nerovnosti podkladu před pokládkou byly vyrovnány pomocí Planiprep 4 LVT. Vyhlazovací 

stěrka je schopná vyrovnat nerovnosti až do 2 mm v jednom kroku a je ihned připravena k použití. 

Další práce je možné provádět dvě hodiny po nanesení stěrky. 

Samotná pokládka luxusních vinylových dílců proběhla pomocí trvale voděodolného lepidla 

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall. Toto jednosložkové rychle tuhnoucí lepidlo s omezeným 

vertikálním skluzem je rovněž připravené k okamžitému použití a zajistí dokonalé přilepení dílců 

nejen na plochu podlahy, ale i stěn. Další práce či běžný provoz v místnostech lze obnovit již po 24 

hodinách od pokládky. 


