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wellNess HoTel FéNix NaplNo rozTáHl svá křídla v prosiNci miNuléHo roku, kdy po NekompromisNí 
geNerálNí rekoNsTrukci opěT přivíTal své HosTy a prakTicky iHNed dosáHl plNé obsazeNosTi. 
do NejmeNšíHo deTailu promyšleNý projekT se podařilo věrNě zrealizovaT díky úvěru od České 
spořiTelNy a produkTu expaNze-záruka Českomoravské záruČNí a rozvojové baNky. „všecHNo 
jsme vymysleli Tak, abycHom uspokojili co NejvěTší zákazNické segmeNTy. NemusíTe cesTovaT až 
Na koNec svěTa, abysTe si dobře odpoČiNula,“ vysvěTluje micHal medek, majiTel HoTelu.

Pro manžele Medkovy je jejich well-
ness hotel pod Ještědem srdeční zá-
ležitost. Začalo to v  roce 2006, kdy 
jej ještě při studiích zakoupili na úvěr 
od  Komerční banky jako malý oby-
čejný penzion.
„Ze začátku jsme měli jen málo perso-
nálu a  chod penzionu byl závislý pře-
devším na  nás. Díky tomu jsme nabrali 
zkušenosti, z  nichž těžíme dodnes. 
A po malých krůčcích jsme budovu i po-
zemek postupně vylepšovali.“

Penzion získával na  kvalitě a  v  roce 
2012 byl přejmenován na hotel. Spo-
kojení hosté publikovali kladné re-
cenze, což se postupně projevovalo 

na  obsazenosti, která začala trvale 
dosahovat devadesáti procent.
„V  roce 2014 jsme se rozhodli, že naplá-
nujeme nový hotel. Nakonec jsme zůstali 
v původním prostoru, který nabízel skvě-
lou lokalitu a možnosti. Oslovili jsme stu-
dio atakarchitekti v Liberci a začali tvořit. 
Plánování a  realizace nám zabraly násle-
dujících pět let, jenom stavební povolení 
nám trvalo skoro dva roky. Ohledně fi-
nancování jsme oslovili několik bank, 
až jsme nakonec narazili na  úžasnou 
bankéřku v  České spořitelně. V  průběhu 
projektu však vznikly vícenáklady a  bylo 
potřeba původní úvěr navýšit, společně 
s  bankou jsme tedy hledali cesty, jak 
toho dosáhnout. Zkusili jsme jít ces-
tou spolupráce s  ČMZRB a  využít jejího 

produktu Expanze-záruka – a tam to vy-
šlo. Díky tomu se nám naši vizi uskutečnit 
podařilo.“

Vzhledem k  totální rekonstrukci byl 
hotel rok a  půl úplně uzavřen. Pak 
přišel první lockdown.
„Ještě 24. 12. 2019 jsme tu měli poslední 
řemeslníky, 25. 12. jsme se pustili do on-
-line prodeje a  od  27. 12. jsme otevřeli. 
Prakticky ihned nám naběhla stopro-
centní obsazenost. To jsme drželi do  za-
čátku března, kdy přišel covid, média 
začala všechno hnát do  extrému, a  to 
se na  obsazenosti projevilo. Pak přišel 
lockdown, který zakázal provoz hotelů 
s  výjimkou služebních cest, což nám 

Profiliga

Hotel Fénix vás vítá. Na Ještěd je, co by kamenem dohodil

Manželé Medkovi:

UskUtečňUjeme svůj sen – moderní 
wellness hotel s dokonalým servisem
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snížilo obsazenost na  patnáct až třicet 
procent, a  tak to zůstalo prakticky celou 
dobu. Jakmile byl lockdown zrušen, do-
sáhli jsme postupně opět devadesátipro-
centní obsazenosti. Tak to trvá až dodnes 
(před druhým lockdownem, pozn. redakce). 
Už se ale opět začíná projevovat dnešní 
situace, kdy vláda sice nezavřela hotely, 
ale důrazně doporučila lidem necestovat, 
pouze do práce a zpátky.“

Provoz hotelu se od  počátku sou-
středí na koncept samoobslužnosti.
„Začalo to minibarem, kde jste si mohla 
cokoli vzít, zapsat to do  své hotelové 
karty a  při odchodu zaplatit. To se roz-
šiřovalo dál a  dál až do  dnešní podoby. 
Turisté těchto služeb hojně využívají, 
všechno máte 24 hodin k  dispozici, vý-
bornou kávu, dezerty, vína, alko, ne-
alko… V  jiných hotelích musíte někoho 
oslovit, aby vám tyto služby zařídil, 
u  nás se obsloužíte hned, jak vás to na-
padne. Ptají se nás, jestli nám lidi nekra-
dou. Nekradou. Když někomu projevíte 

Wellnes Hotel Fénix
V roce 2006 zakoupili budoucí manželé 

Medkovi malý horský penzion. Postup-

nou modernizací vybavení i  služeb jej 

na úvěr a bez využití jakýchkoli dotací 

přetvořili v  čtyřhvězdičkový Wellness 

Hotel Fénix, fungující v nynější podobě 

od  konce roku 2019. Hotel nabízí uni-

kátní polohu v  blízkosti sportovního 

areálu Ještěd a  jeho celková kapacita 

je 19 pokojů rozdělených do  třinácti 

typů. Pod vedením manželů Medko-

vých o  hosty pečuje dalších osm stá-

lých zaměstnanců.

www.hotelfenix.cz

Hotel Fénix

}}

Z původního malého penzionu...

... vyrostl nádherný wellness hotel  
jako stvořený k odpočinku 
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důvěru, on vám ji vrátí. Jestli se občas 
něco ztratí, je to maximálně jedno pro-
cento a  to je plně vykoupeno spokoje-
ností hosta během pobytu.“

Unikátním prvkem hotelu jsou well-
ness pokoje, kde máte celý wellness 
kompletně pro sebe, kdykoli se vám 
zachce.
„Při jejich projektování jsme vždy dbali 
na  to, aby byly něčím zajímavé a  záro-
veň praktické z  hlediska údržby. Čistota 
je nanejvýš důležitá. Pořídili jsme ty nej-
větší možné vířivky, luxusní infrasauny 
a hodně jsme se soustředili na osvětlení, 
které vytváří požadovanou atmosféru. 
Tyto pokoje mají obrovský potenciál, co 
se týče návratnosti hostů, kteří sem ne-
jedou na pobyt, ale odpočinout si, užít si 
sami sebe. Protože jsou ale wellness po-
koje jen tři z  celkových devatenácti, za-
hájili jsme výstavbu privátního wellness 
v  suterénu, které bychom chtěli otevřít 
počátkem příštího roku.“

Velkou pozornost věnujete fungo-
vání dětského koutku, aby u vás bylo 
dobře dětem i rodičům.
„Sami máme dvě dcery a  kamkoli jsme 
s  nimi jeli, největší problém byl vždycky 
s dětským koutkem. Hotely ho sice mají, 
ale v  nějaké tmavé místnosti, daleko 
od  restaurace, aby to nerušilo, s  neukli-
zenou hromadou dětských hraček. Když 
jsme pak přemýšleli o  tom, jak bychom 
to chtěli my, vzniklo propojení tří zón. 
Z  dětské herny je vidět ven, do  lobby 
i  do  restaurace. Je krásně osvětlená a  je 
v  ní spousta kvalitních hraček. Aktuálně 

se nám podařilo navázat spolupráci se 
společností Albi, která vyrábí deskové 
hry. No a náš hotel se stane jejich malým 
exkluzivním showroomem v  ČR. Na  po-
koji tak host najde katalog několika set 
deskových her, které si na  recepci může 
kdykoli zdarma zapůjčit. Chceme se tím 
tak trochu vrátit do off-line věku.“

V recenzích si hoteloví hosté pochva-
lují nadstandardní služby personálu 
a jedinečnou polohu hotelu.
„Dbáme na  to, že recenze hostů zveřej-
ňujeme úplně všechny a  můžeme se 
pochlubit hlavně kladnými. Lidi chválí 
personál, zaměstnance si totiž vždycky 
vybíráme sami, hotelem žijí, fungujeme 
jako rodina. Zařízení může být krásné, 
luxusní, ale o stupeň výš ho pošle jedině 
personál, který tady hosta vidí rád.

Spolupracujeme také se sportovním 
areálem Ještěd, který leží asi 300 metrů 
od našeho hotelu. Pro letní sezonu jsme 
dostali výrazné slevy na  jízdné na  la-
novce a na zimu chystáme akční skipasy, 
díky nimž budou mít naši hosté zvý-
hodněnou cenu oproti platbě na  kase. 
Zrovna včera začali navíc budovat novou 
sjezdovku, širokou, osvětlenou a  dlou-
hou, a  to celý skiareál náramně po-
zvedne.“  

TexT: MarTina Hošková

FoTo: arcHiv Wellness HoTelu Fénix

O programu 
EXPANZE-záruky
Program EXPANZE-záruky, který posky-

tuje ČMZRB, usnadňuje malým a středním 

podnikatelům přístup k  provozním a  in-

vestičním úvěrům od  komerčních bank. 

Zaručovaný úvěr je možné využít k  pro-

financování zásob či dalších provozních 

výdajů, k  nákupu strojů, zařízení, tech-

nologických postupů, programů, licencí, 

softwaru, k pořízení nemovitostí a na je-

jich rekonstrukci.

Záruka je poskytována standardně 

do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, 

který se pohybuje v  rozmezí 4 až 40 mil. 

korun. Doba ručení je 7 let, pokud však 

převážnou část způsobilých výdajů pro-

jektu tvoří nemovité věci, ČMZRB posky-

tuje záruku až na 10 let.

V případě realizace projektu, který spadá 

do  tzv. zvláštních podporovaných akti-

vit, tedy na  projekty zaměřené na  ma-

teriálové a  energetické využití odpadů, 

zavedení či rozvoj vysokorychlostního 

internetu, efektivní využívání vody 

v  průmyslu, těžbu a  zpracování dřeva 

poškozeného kůrovcem, zřizování a  pro-

voz podnikatelských center či v  případě 

realizace projektu ve zvýhodněném regi-

onu a  nově také na  projekty realizované 

rodinnou firmou, je podpora ještě vyšší. 

ČMZRB poskytuje záruku až do výše 80 % 

jistiny úvěru, který se pohybuje v  roz-

mezí od  1  do  60 mil. korun. Doba ručení 

je u těchto tzv. zvláštních podporovaných 

aktivit až 10 let.

Program EXPANZE-záruky je financován 

ze strukturálních fondů EU v  rámci Ope-

račního programu Podnikání a  ino-

vace pro konkurenceschopnost Mini-

sterstva průmyslu a obchodu a může 

být využit na projekty, které jsou realizo-

vány kdekoliv na území ČR vyjma hlavního 

města Prahy.

Zdroj: ČMZrB
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Na pokoji vířivka i infrasauna? Žádný problém!

AGENTURA CZECHTRADE 
13 LET ÚSPĚŠNĚ PROPOJUJE 
PROFESIONÁLNÍ DESIGNÉRY A ČESKÉ 
VÝROBNÍ FIRMY S CÍLEM POSÍLIT 
KONKURENCESCHOPNOST  
JEJICH VÝROBKŮ V ZAHRANIČÍ.

PODPORUJEME 
EXPORT 
ČESKÉHO 
DESIGNU 

e-mail: design@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

www.designers-database.eu

Značka CZECHTRADE | DESIGN PRO EXPORT nabízí českým 

výrobcům i designérům řadu nástrojů a aktivit. Hlavním 

pilířem je projekt Design pro konkurenceschopnost, 

umožňující firmám spolupracovat při vývoji a inovacích svých 

výrobků s průmyslovými a produktovými designéry. Projekt 

propaguje český průmyslový design na zahraničních trzích.

Co mohou firmy z projektu získat? 

•  50 000 Kč na individuální služby designéra z databáze  

Adresář designérů CzechTrade, 

•   130 000 Kč na individuální prezentaci na zahraničním veletrhu. 

Podpora je určena malým a středním firmám realizujícím svou 

podnikatelskou činnost mimo území hl. m. Prahy.

www.czechtrade.cz/sluzby/design

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací

založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem 

rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi 

českými a zahraničními subjekty. CzechTrade poskytuje 

českým firmám profesionální a komplexní exportní servis 

založený na dlouhodobých zkušenostech zahraničních 

zástupců s působností v téměř 60 zemích.  

Jak se mohou designéři do projektu zapojit? 

•  Bezplatnou prezentací v Adresáři designérů CzechTrade.  

Pro subjekty působící v oblasti průmyslového, 

produktového a interiérového designu.

•  Prezentací výsledků designérů na prestižních zahraničních 

akcích za zvýhodněných podmínek.

Projekt Design pro konkurenceschopnost 2016–2021 je 

koncipován jako interní projekt agentury CzechTrade 

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost a využívá prostředky z evropských 

strukturálních fondů. Řídicím orgánem OP PIK je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu.
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