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bývalý hotel Máj 
Hoření 3140/15, Ústí nad Labem – Severní terasa 

 

architekti: Jitka Pacáková- Státní projektový ústav obchodu, 

celková koncepce – Václav Krejčí a kolektiv 

 

stavebník: stát, město 

 

datum stavby:  1988 

 

stavební sloh:  prefabrikovaná výstavba, pozdní funkcionalismus, 

brutalismus 
 

 

 

Budova hotelu Máj byla realizována podle 

projektu Jitky Pacákové na základě 

urbanistické studie celého území od 

architekta Václava Krejčího a 

spolupracovníků. Hotel byl zprovozněn  i v 

roce 1988 a měl kapacitu 218 lůžek. Pokoje 

byly v desetipodlažním panelovém 

objektu, reprezentační a společenská část 

pak byla v přízemí.  

 

Stavba hotelu je jednou z mála 

realizovaných částí plánovaného 

rozsáhlého obchodně-administrativního 

areálu, který měl propojit historické 

centrum města se sídlištěm na Severní 

terase a vytvořit tak pomyslný střed 

„nového“ města. Jeho součástí měla být 

řada dalších budov jako akademie věd, 

vysoká škola, gymnázium, knihovna nebo 

planetárium. Hlavním plánovaným 
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objektem bylo obchodní a kulturní 

centrum, jehož torzo, známé jako 

sektorové centrum, bylo zbouráno teprve 

nedávno a nekoncepčně nahrazeno 

sportovním areálem, kterému chybí 

jakákoliv souvislost a propojení se 

sousedním sídlištěm. Stejné množství peněz 

investované do centrálního parku Severní 

terasy by přitom dle mého přineslo daleko 

více užitku.  

 

Změna režimu, úbytek klientely a 

nepovedená privatizace postupně přinesly 

zánik i samotnému hotelu, který se tak stal 

cílem bezdomovců a několikrát vyhořel. V 

sousedství zbourané ruiny tak vznikla ruina 

nová, na jejíž demolici budeme obávám 

se asi opět čekat dlouho. Území blízko 

centra města s atraktivními výhledy na 

labské údolí tak zůstává nadále téměř 

nevyužito, což je jistě škoda. 
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zdroj obrázků: Krejčí V., Ústí nad Labem rozvoj města 1950 – 2010, 2013 


