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text a foto  Zámecký hotel Wichterle

Túžite po romantickom víkende v zámockých komnatách? Alebo potrebujete oddych s príjemným 
relaxom vo wellnes? Ak k tomu pridáte výnimočnú kuchyňu, atmosféru čias minulých a ústretový 

personál, ocitnete sa v zámockom hoteli Wichterle v malebnom moravskom mestečku Slavičín.

V zámockom apartmáne 
i modernej izbe
Hotelový areál s citlivo rekonštruovanou 
stavbou zámku otvoril brány pre hostí v ro-
ku 2019. Súčasný majiteľ zámku, Roman 
Machala, mal v hľadáčiku tento objekt už dlhé 
roky. „V roku 2002 som mal časť v prenájme 
od pani Wichterlovej. Už vtedy som premýš-
ľal nad kompletne novým zámerom celého 
projektu. Tento nádherný historický skvost 
si zaslúžil stať sa ústrednou dominantou nie-
len mesta Slavičín, ale aj jeho širšieho okolia. 
Môj sen sa naplnil až po 16 rokoch, keď bol 
zámok na predaj. Za ten čas som nabral skúse-
nosti i financie na realizáciu vysnívaného pro-
jektu,“ hovorí Roman Machala. 

Každý detail zariadenia a vybavenia jednotli-
vých miestností hotela majiteľ, ktorý je záro-

veň aj architektom, do detailu premyslel 
a  pripravil. Stavba je pamiatkovo chránená, 
teda aj rekonštrukcia musela rešpektovať via-
ceré zásady. „Pri rekonštrukcii, ktorá sa dotkla 
kompletne všetkého, dochádzalo k rozdiel-
nym názorom s úradmi, všetko sa však vy-
riešilo tak, aby boli spokojné obe strany. Cieľ 
bol predsa rovnaký, zachrániť a povzniesť his-
torickú pamiatku,“ približuje proces rekon-
štrukcie Roman Machala.

Zámocký hotel Wichterle dnes poskytuje 
priestory na ubytovanie v historických i mo-
derných izbách a apartmánoch. Práve his-
torické zámocké izby v sebe snúbia punc 
romantiky a rozprávkovej atmosféry. Dobový 
nábytok, plápolajúci krb i rozľahlá terasa sú 
zárukou nevšedného zážitku. Moderné izby 
ocenia milovníci minimalizmu a nadčasové-

ho dizajnu. Mezonetové priestrannejšie izby 
sú určené pre rodiny s deťmi. 

Pôžitok pre chuťové bunky
K dobrému oddychu neodmysliteľne pat-
rí kvalitná gastronómia. Menu vytvárajú tu-
najší majstri kuchári primárne z regionálnych 
zdrojov. Charakter kuchyne ctí tradície oblas-
ti, v ktorej sa nachádza. Klasická česká a najmä 
valašská kuchyňa je prepojená s modernými 
zdravými a chutnými prvkami. Menu v  jed-
notlivých obdobiach roka vystihuje ročné 
obdobie s dôrazom na kvalitné suroviny. 

dožičte si zážitok  
v zámockom hoteli Wichterle
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„Hostia, ktorí sa ocitnú v rukách nášho tímu 
skvelých kuchárov a čašníkov, si vychutnajú 
nevšedný gastronomický zážitok. Ku každé-
mu jedlu odporučíme hosťom pohár výbor-
ného vína zo zámockých archívov,“ približuje 
atmosféru pobytu majiteľ hotela. Jedlo si hos-
tia môžu vychutnať v barokovej reštaurácii. 
Raňajky si milovníci romantiky môžu dať ser-
vírovať aj do kráľovskej alebo zámockej kom-
naty, v ktorej sú ubytovaní. 

Tunajšia kaviareň ponúka hosťom ďalšie zá-
žitky. Veľká presklená terasa s výhľadom do 
zámockého parku láka na posedenie so šál-
kou lahodnej kávy. V ponuke sú aj organic-
ké čaje, bio ovocné mušty, domáce limonády 
i alkoholické a nealkoholické miešané nápoje. 
Dezerty vyrábajú zámockí cukrári. 

nechajte sa rozmaznávať
Kúpeľ vo vírivke, horúca bylinková sauna 
alebo liečivý zábal, to sú procedúry, ktoré by 
si raz za čas mal dožičiť každý z nás. Vyhriať 

si telo môžu hostia v niekoľkých saunách. 
Jemná infrasauna bez extrémnych horúčav, 
avšak s maximálnym uvoľňovacím účinkom. 
Infračervené žiarenie dokáže prehriať telo aj 
ľuďom, ktorí sa zo zdravotných alebo iných 
dôvodov nemôžu vystaviť klasickému obradu 
saunovania. Milovníci horúčav ocenia klasic-
kú fínsku saunu, parnú saunu i špeciálnu by-
linkovú vlachovickú. Tá je spojením tradičnej 
fínskej sauny a aromaterapie. Je balzamom na 
dušu i nervy. Bylinky, ktoré sú v saune apli-
kované, pochádzajú z rodinnej firmy pod-
horia Bielych Karpát – Fryzelka z Vlachovíc, 
kde ich sami pestujú. Ako pripomína Roman 
Machala, „na našom zámku si nájde svoje 
miesto každý. Hostia si tu oddýchnu, načer-
pajú silu na ďalšiu cestu životom. Odmeniť sa 
takýmto darčekom by sa mal každý z nás.“

Pivo ako nápoj i kúpeľ
Na zámku Wichterle umocňuje zážitok 
z  pobytu relax v pivných kúpeľoch. Kúpele 
v smrekovcových kadiach v tajomných pod-
zemných zámockých pivniciach sú neopa-
kovateľné. Pivný kúpeľ vďaka kombinácií 
prírodných látok podporuje uvoľnenie teles-
ného i duševného napätia, vyplavenie škod-
livých látok z tela a prispieva k povzbudeniu 
látkovej výmeny. Okrem týchto účinkov má 

aj preukázateľné ozdravné vlastnosti, slúži ako 
podporná liečba bolesti kĺbov i pohybového 
aparátu, pomáha pri kožných ochoreniach 
a zlepšuje krvný obeh. Ku kúpeľu sa odporú-
ča pitie miestneho zámockého piva Hugon, 
ktoré je chutným12o ležiakom.

Aktívny oddych
Po dobrom oddychu a relaxe v kúpeľoch sa 
môžete vydať na prieskum a aktívny oddych 
v okolí. Zámok leží priamo v centre mesteč-
ka Slavičín uprostred zámockého parku. 
Nachádza sa tam veľký prírodný amfiteáter, 
volejbalové ihrisko, kolkáreň i detské ihris-
ko. Neďaleko je aj mestské kúpalisko a rybník 
vhodný na športové rybárčenie. Pre rodiny 
s deťmi je v dostupnom okolí možnosť via-
cerých peších i cyklo výletov, napríklad do 
Slavičínskeho či Pivečkovho lesoparku.

Kvalitu hotela ocenili aj v súťaži Czech Hotel 
Awards 2021, kde sa stal víťazom súťaže v ka-
tegórii 4* hotelov v Zlínskom kraji. 

Zámek Wichterle – Hotel a pivní lázně****
Osvobození 24, Slavičín 763 21, Czech Republic
www.zamekwichterle.cz

Novinka:
Momentálne Zámecký hotel Wichterle 
ponúka v rámci jednodňového 
relaxačného a pivného pobytu zdarma 
odvoz a dovoz klientov do okruhu 
50 kilometrov od mesta Slavičín.


