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Stavební chemie
cereSit v novém sportovně-relaxačním
hotelu Davídek v Trutnově 
Cílem investora Tomáše Davídka bylo vybudování moderního ubytovacího, sportovně-relaxačního 
a kongresového komplexu s kvalitní nabídkou širokého spektra služeb pro návštěvníky, obyvatele 
a organizace nejen trutnovského regionu. Díky dobré spolupráci s realizační firmou BAK stavební 
společnost, a.s., Trutnov (dále jen BAK), která v pokojích i wellness části použila izolační hmoty, 
malty a spárovací hmoty Ceresit, se to po roce a půl stavby podařilo k plné spokojenosti 
investora i jeho hostů.

Výstavba hotelu probíhala od července 2011 do ledna 2013, kdy 
bylo otevřeno sportovní centrum, o měsíc později pak zahájil provoz 
hotel a restaurace. Hotel se nachází nedaleko historického centra 
Trutnova. Kombinace moderního ubytování nejvyššího standardu, 
rozsáhlých konferenčních prostor a široké nabídky sportovních 
a wellness aktivit činí z hotelu Davídek ideální místo pro ubytování 
či pořádání konferencí v trutnovském regionu. Hotel v kategorii 
čtyř hvězdiček (First Class ****) nabízí 53 stálých lůžek, celko-
vá kapacita včetně přistýlek je 81 lůžek. Hosté mají k dispozici 
dva dvou- až čtyřlůžkové apartmány, 24 dvoulůžkových pokojů 
a jeden jednolůžkový. Všechny pokoje charakterizuje originální 
architektonické řešení, moderní design, praktické uspořádání, 
komfortní vybavení a dostatek prostoru. V kongresové části objektu 

s moderním technickým vybavením je konferenční sál o kapacitě 
až 100 míst s možností variabilního rozdělení a jednací salonek 
s kapacitou 20 míst. Bohatá je i nabídka gastronomické části, ve 
které najdou hosté lobby bar, restauraci o kapacitě 60 míst s ven-
kovní zahrádkou, sportovní bar se 40 místy s venkovní terasou 
pro 80 osob a výhledem na tenisové dvorce. Na děti čeká vnitřní 
i venkovní dětský koutek. Sportcentrum kombinuje outdoorové 
a indoorové sportovní aktivity, a poskytuje tak celoroční vyžití. Jeho 
součástí jsou dva venkovní tenisové kurty, v zimě kryté přetlakovou 
halou, multifunkční hřiště a dva squashové kurty s posuvnou dělicí 
stěnou umožňující získat prostor např. pro jógu, zumbu či aerobic. 
Nechybí ani lyžárna, kolárna a prodejna a půjčovna sportovních 
potřeb. Pýchou nového trutnovského hotelu je relaxační část s well-
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