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Mesto leží 60 km od slovenskej hranice 
a mesta Užhorod. Projekt ateliéru OFFICE 
110, ktorý tvoria architekti Martin Hör-
mann, Matúš Janota, Richard Kastel a Pe-
ter Kopecký, je situovaný na okraji parku 
pri rieke Latorica neďaleko centra mesta. 
Trojhviezdičkový mestský hotel s reštaurá-
ciou dopĺňa multifunkčná spoločenská sá-
la na usporadúvanie kultúrnych podujatí, 
veľkých svadieb alebo kongresov. V areáli 
neskôr pribudne aj letný amfiteáter s ka-
pacitou 500 miest.
Jednopodlažný parter spája všetky funkcie 
do jedného celku. Jeho oblúkové línie 
vymedzujú tri základné zóny – nástupnú 

s väzbou na ulicu a parkovisko, ďalej re-
laxačno-pobytovú s kontaktom na park 
a napokon vstupno-pobytovú pre hotel. 
Horizontálnu líniu prízemia na rohoch 
dopĺňajú vertikálne objemy. Hotel s ad-
ministratívou majú racionálny pravouhlý 
pôdorys, sála sa, naopak, vymedzuje 
svojím organickým tvarovaním a materiá-
lovým riešením. Podobne je koncipovaná 
aj forma vonkajšieho amfiteátra, jediného 
samostatného a čiastočne pod úroveň te-
rénu zapusteného objektu.
Nový dominantný solitér parku má mono-
litickú železobetónovú konštrukciu pro-
jektovanú pre oblasť s najvyšším stupňom 

seizmicity, čo sa prejavilo napríklad nut-
nosťou delenia stavby na viacero dilatač-
ných celkov. Strop spoločenskej sály tvoria 
oceľové priehradové nosníky. 
Zjednocujúcim prvkom je biela omietka 
výraznej atiky parteru voľne prechádzajúca 
do fasády hotela a administratívy. Mate-
riálovým oživením inak striedmeho fareb-
ného konceptu bude použitie metalického 
obkladu. K výberu zlatej farby inšpirovali 
autorov ligotavé kupoly miestnych pravo-
slávnych chrámov.
Architekti sa k tejto zákazke dostali cez 
zhotovovateľa stavby, slovenskú stavebnú 
firmu WinLand, ktorá dlhodobo pôsobí 

„Napriek tomu, že Ukrajina 
je náš východný sused, 
stále na nás pôsobí trochu 
exoticky,“ komentuje svoje 
skúsenosti s projekčnými 
prácami architekt Richard 
Kastel, jeden zo štvorice 
autorov kongresového 
hotela s administratívou 
v Mukačeve.

Kongresový hotel v Mukačeve
Novou dominantou mestského parku v Mukačeve sa stane čo do farebnosti aj riešenia fasád puristický návrh slovenských architektov.

Pohľad na rozostavaný komplex

Vizuálny koncept projektu je založený na kontraste organických a geometrických línií.
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na Ukrajine. „Spoločnosť nám poskytla 
miestne projekčné zázemie a inžiniering 
nevyhnutný na úspešné zvládnutie schva-
ľovacích procesov,“ konštatuje Richard 
Kastel a dodáva: „Najväčšie problémy nám 
spôsobili ukrajinské normy, ktoré sú pozo-
statkom nezvyčajne prísnych sovietskych 
predpisov. Spolupráca s investorom a re-
alizačnou firmou však bola mimoriadne 
vecná. Veľmi si ceníme príležitosť realizo-
vať v zahraničí takýto rozsiahly projekt.“
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Kongresový hotel v Mukačeve
„Napriek tomu, že Ukrajina je náš 
východný sused, stále na nás pôsobí 
trochu exoticky,“ komentuje svoje 
skúsenosti s projekčnými prácami architekt 
Richard Kastel, jeden zo štvorice autorov 
kongresového hotela s administratívou 
v Mukačeve.

Pôdorys 1.NP a 3.NP

Situácia: A – viacúčelová sála, B – administratíva, C – hotel, D – amfiteáter

Rez celým komplexom a rez viacúčelovou sálou
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