
 

 

 

 

Vážení hosté, 

 

vítáme Vás v moderně zrekonstruovaném Hotelu Smrž. 

Vážíme si toho, že jste se stali našimi hosty, a věříme, že u nás 

naleznete potřebný odpočinek a načerpáte nové síly. Využít 

k tomu můžete naše wellness služby nebo výlety v malebných 

jižních Čechách. Doufáme, že nemalou měrou přispěje k Vaší 

spokojenosti i komfortní ubytování a služby, které jsou Vám 

k dispozici. 

Budete-li mít v průběhu Vašeho pobytu jakékoli dotazy nebo 

přání, obraťte se, prosím, na recepci. 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt. 

 

 

Vedení a zaměstnanci hotelu 

 



 

 

Tým Hotelu Smrž klade velký důraz na pohodlí, kvalitní zázemí a širokou nabídku služeb, které 

můžete v rámci hotelu využívat.  

 

Moderní hotelové wellness centrum  

Zde naleznete vše pro dokonalou relaxaci. Vířivku, BIO saunu, finskou saunu a bazén 

s protiproudem. Bazén jsme pro hotelové hosty zpřístupnili zdarma každý den po dobu  

40 minut v čase od 10:00 do 13:00. Pokud si budete přát využít další služby wellness centra, 

pracovnice recepce vám ráda po dohodě zarezervuje čas, kdy budete mít k dispozici prostor 

wellness privátně pouze pro sebe, abyste mohli relaxovat v naprostém soukromí. 

       

 

Terasa s posezením a grilem 

Terasa s krásným výhledem je vybavena nábytkem, včetně dětského. Naleznete zde moderní 

gril, který je vám volně k dispozici. Je zde také lednička s chlazenými nápoji, aby vám k pohodlí 

nic nescházelo. Budeme rádi, pokud si posezení na hotelové terase dokonale užijete. Připravili 

jsme také čisticí prostředky, abyste po sobě mohli gril a použité příslušenství vyčistit. 

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat čistotu a tím dopřávat stejný komfort i dalším hostům 

využívajícím terasu.  

    



 

 

Půjčovna elektrokol přímo v hotelu 

V hotelové recepci si můžete domluvit zapůjčení moderních elektrokol k výletům jihočeskou 

krajinou, která je vyhledávaným cílem turistů i cykloturistů, a to hlavně díky krásné přírodě, 

malebným vesničkám a řadě historických a lidových památek.  

 

                                        

 

Konferenční sál 

V prostorách hotelu nabízíme také klimatizovaný konferenční sál s kapacitou 50 osob. Je 
vybaven mimo jiné rekuperací vzduchu, projekční plochou (4 m x 2,5 m) a barem s kompletním 
zázemím. Sál je vhodný pro všechny typy akcí – od školení přes teambuildingy až po 
společenské akce. V předsálí Vám rádi zajistíme občerstvení v podobě drobného občerstvení, 
nebo studeného i teplého rautu. 

 

         



 

 

Snídaně 

Pokud mají hosté pobyt včetně snídaně, mohou se těšit na bohatou a pestrou nabídku 

snídaňového rautu podávaného v předsálí v 1. patře hotelu. Snídaně servírujeme v době od 

8:00 do 9:30. Pokud by Vám tento čas z nějakého důvodu nevyhovoval, není to žádný problém. 

Přizpůsobíme se Vašim požadavkům a na přání pro Vás připravíme snídani dříve, nebo později. 

Je zde také možnost donášky snídaně na pokoj. Po domluvě den předem Vám připravíme 

snídani na pokoj formou studeného obloženého talíře.    

 

                   

 

Společenské hry volně 

k zapůjčení 

V posledním patře Hotelu Smrž (před 

vstupem na terasu) jsme pro Vás připravili 

pestrou škálu společenských her, které si 

v případě zájmu můžete půjčovat na pokoj. 

Věříme, že tím přispějeme ke zpříjemnění 

Vašeho pobytu a k dobré náladě. 

 

Dárkové poukazy 

Pokud se Vám v Hotelu Smrž líbí, jste 

spokojeni s našimi službami a rádi  byste 

dopřáli stejný zážitek i Vašim blízkým, máte 

možnost u nás zakoupit dárkový poukaz. 

Můžete zvolit poukaz na ubytování,  nebo  

wellness služby, popřípadě kombinaci. 

Pracovnice recepce Vám ráda sdělí všechny 

informace a poradí z  výběrem typu  

poukazu.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historie Hotelu Smrž (dříve Hotel Smržů) 

Kdo byl zakladatelem někdejšího Hotelu Smržů? 

Rodinné vzpomínky shromáždila vnučka Věra Věříšová, rozená Smržová: 

"Jaroslav Smrž byl můj dědeček. Krutý osud protektorátních Čech a Moravy mi nedovolil jej poznat, a 

tak všechno, co vím o jeho životě, pramení z vyprávění mých příbuzných, známých a především mého 

otce, dědečkova syna. Dědeček pocházel z rodiny velkostatkáře Matěje Smrže, sedláka tělem i duší. A 

možná právě v těžké práci rolníků, již bylo nutné přetavit v zisk, se zrodila dědečkova pilnost a 

podnikavost. Nespokojil se s výučním listem řeznického mistra a svou technickou zdatnost následně 

zúročil ve studiu, aby se stal stavebním inženýrem. Z manželství se ženou Marií vzešli potomci – 

prvorozená Jaroslava a druhorozený Miroslav – můj otec. Rodina byla dobře zabezpečena neúnavnou 

dědečkovou prací. Vystavěl několik domů ve svém rodném Sepekově, ale jeho ambice byly vyšší. Tak 

vznikl plán na stavbu hotelu. S prozíravostí zdatného obchodníka našel pro svůj projekt místo vpravdě 

lukrativní, poblíž vyhlášené katedrály, nadosah všemu tehdy běžnému společenskému dění, které 

představovaly pouti a náboženské slavnosti. V době svého vzniku byl jeho hotel stavbou úctyhodnou, 

rozhodně jednou z největších v Sepekově. Ve třech podlažích se našlo místo pro řeznickou udírnu, 

chladírnu, dílnu, sklad piva, dva sklady na potraviny, kotelnu, hostinec s výčepem a kuchyňkou, 

prodejnu masa, původně šest hostinských pokojů se sociálním zařízením a dvoupokojový byt. Radost  

z dostavby vysněného hotelu, která se datuje rokem 1941, zkalil však Smržovým nástup fašistické 

nadvlády do našich zemí. Možná dědečkova neochota postoupit hotel Němcům, kteří ho chtěli využít 

jako agitační středisko pro aktivity NSDAP, možná obyčejná lidská závist a nebo pouhá touha vlichotit 

se stály za udáním a následnou deportací dědečka do koncentračního tábora. Život člověka, který byl 

ve své obci oblíben nejen pro to, že dal mnoha lidem práci, ale i pro svůj životní entuziazmus a smysl 

pro spravedlnost, vyhasl v Mathaussenu roku 1942, pouhý rok poté, kdy v Sepekově realizoval svůj 

životní sen – Hotel Smržů. Další osud hotelu už nebyl příliš radostný. Zůstal ve vlastnictví rodiny Smržů 

po zbytek války a v prvních poválečných letech. Znárodnění roku 1948 přetrhalo všechny rodinné 

záměry pokračovat v odkazu jeho zakladatele. Hotel přešel do majetku obce, která v něm zbudovala 

kinosál, ale o jeho údržbu příliš nedbala. Do rukou potomků Jaroslava Smrže se hotel vrátil až v rámci 

restitucí po roce 1989. Věřím, že dobrý duch mého dědečka žije v jeho zdech dál jako připomínka 

velkého životního snu, tragické zrady, víry v to, že odvážné činy mají smysl, jakkoliv se mohou zdát 

pošetilé. Věřím, že osud nového Hotelu Smržů bude šťastnější a že naplní očekávání těch, kdož do něj 

vkládají své naděje. Tak jako kdysi můj dědeček“.                                                                                              

JAROSLAV SMRŽ, zakladatel hotelu                                   



 

 

Informace o zařízení a vybavení pokojů 

 Každá jednotka má rekuperaci, není potřeba větrat. 

 Při používání klimatizace nechávejte zavřená okna. 

 V příloze naleznete mimo jiné také popis funkcí dálkových ovladačů 

klimatizací na pokojích. 

 Střešní okna na pokojích č. 5 a 6 otvírejte pouze pomocí elektrického 

ovladače. S použitím Vás seznámí náš zaměstnanec, který Vás ubytovává. 

Veškeré informace je také možno získat na recepci. 

 Jističe jsou umístěny u vchodu do bytu. 

 Pokud si všimnete, že je na pokoji něco poškozeno, informujte prosím 

recepci. 

 NA POKOJÍCH JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. Ve všech pokojích jsou 

instalována kouřová čidla. 

 Součástí hotelových desek s informacemi pro hosty je i soupis inventáře 

každého pokoje. Pokud zjistíte, že stav nesouhlasí, informujte prosím 

recepci. 

 Na každém z pokojů je instalován telefon, kterým se dovoláte do recepce. 

 Personál hotelu během Vašeho pobytu do pokojů nevstupuje. Pokud si však 

budete přát úklid, převléknout postele, nebo vyměnit ručníky, stačí tuto 

informaci sdělit pracovnici recepce osobně, nebo formou SMS na níže 

uvedené telefonní číslo. 

 Pokoje jsou vybavené minibarem s drobným občerstvením. Zkonzumované 

potraviny a nápoje prosím nahlaste na recepci před Vaším odjezdem. 

 

Název sítě: wifi_hosté       Heslo: 87654321 

Kontakty: 

Telefon na recepci: +420 773 739 890 

E-mail: rezervace@hotelsmrz.cz 

Web: www.hotelsmrz.cz 

mailto:rezervace@hotelsmrz.cz
https://www.hotelsmrz.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13271664


                   

POKOJE V HOTELU SMRŽ 

Nabízíme ubytování ve 3 apartmánech a 3 pokojích s nadstandardním vybavením. 

Pokoj STANDARD (č. 1):  Pokoj s manželskou postelí, z které lze snadno udělat dvě samostatná lůžka, 

moderní koupelnou se sprchovým koutem a velikou šatní skříní.     

                         

 

Pokoj STANDARD PLUS (č. 2): Pokoj s manželskou postelí, kterou je možné rozdělit na dvě samostatná 

lůžka, rozkládací pohovkou (pro jednu dospělou osobu, nebo 2 děti) a možností přídavné dětské postýlky.

                         

 

Pokoj STANDARD PREMIUM (č. 3): Pokoj s plně vybavenou kuchyní a manželskou postelí, kterou je 

možné rozdělit na dvě samostatná lůžka. Možnost přidání dětské postýlky. 

                      

https://www.booking.com/hotel/cz/smrz.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS438096729107%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1003707%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=858077128d4fcd40d598771760779f8b;age=12;age=12;age=12;age=12;dest_id=-554701;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=4;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_age=12;req_age=12;req_age=12;req_age=12;req_children=4;room1=A%2CA%2C12%2C12%2C12%2C12;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1605272153;srpvid=82dc5aec235400f1;type=total;ucfs=1&#RD664818606
https://www.booking.com/hotel/cz/smrz.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS438096729107%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1003707%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=858077128d4fcd40d598771760779f8b;age=12;age=12;age=12;age=12;dest_id=-554701;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=4;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_age=12;req_age=12;req_age=12;req_age=12;req_children=4;room1=A%2CA%2C12%2C12%2C12%2C12;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1605272153;srpvid=82dc5aec235400f1;type=total;ucfs=1&#RD664818606


 

 

Apartmán FAMILY (č. 4): Dvoupokojový apartmán se dvěma manželskými postelemi, rozkládací 

pohovkou (pro jednu dospělou osobu, nebo 2 děti), plně vybavenou kuchyní a možností přídavné dětské 

postýlky a židličky. Apartmán je ideální volbou pro rodiny. 

                           

 

Apartmán PLUS (č. 5): Mezonetový apartmán s výjimečným rozložením interiéru a výhledem na 

překrásnou kostelní věž. Je vybaven manželskou postelí, přistýlkou (pro jednu dospělou osobu, nebo 2 děti) 

a možností dětské postýlky.  

                   

 

Apartmán PREMIUM (č. 6): Podkrovní apartmán s nádherným výhledem, manželskou postelí, dvěma 

rozkládacími pohovkami, plně vybavenou kuchyní a s možností dětské postýlky a židličky. 

              



 

 

Hotel Smrž je součástí projektu Toulava, který zahrnuje turistickou oblast na pomezí jižních                       

a středních Čech. Je to oblast na půli cesty mezi Prahou a Šumavou – oblast posetá zelenými kopci   

a vrchy, které se táhnou od Vltavy až k husitskému městu Tábor a řece Lužnici, oblast skal, hradů 

malých zámečků, úžasných výhledů a malebných vesnic a měst.  

 

Zde přinášíme několik tipů na výlety a aktivity v blízkém okolí: 

 

  

  

  

                      



 

SEPEKOV 
 

 

 

Městys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo 

osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese 

Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce 

a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). 

Z dochovaných dokumentů se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka 

z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově 

je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas 

sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním 

několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. 

Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky. 

Sepekov se rozkládá ve středočeské pahorkatině v severovýchodní části okresu Písek. 

Je obklopen zemědělskou půdou a lesy v nadmořské výšce od 420 do 475 m. Nejvyšším 

místem je zalesněný vrch Chlum – 534 m nad mořem. 

 

V blízkosti Hotelu Smrž v Sepekově naleznete: 

RESTAURACE POD KAŠTANEM (100 m); tel. 771 215 222 

Úřad Městyse Sepekov (100 m); tel. 382 581 211 

Poštovní úřad Pošta Partner (60 m); tel. 605 237 396 

Nejbližší Infocentrum se nachází v Milevsku, nám. E. Beneše (5 km); 

tel. 383 809 101 

Poliklinika Milevsko (5,6 km); tel. 382 503 222 



 
1. 

Hotel může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, 

cestovním pasem, nebo jiným platným dokladem totožnosti. 

2. 

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí. 

3. 

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem 

recepce. 

4. 

V době od 22 hod. do 7 hod. je host povinen dodržovat noční klid. 

5. 

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, 

ve kterém byl původně ubytován. 

6. 

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji, 

uzavřít dveře a uzamknout pokoj. 

7. 

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný 

se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. 

8. 

Host nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo 

jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem. 

9. 

Host je povinen dbát o to, aby nezletilé děti nebyly ponechány bez dozoru dospělých. 

10. 

V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00. Host užívá pokoj po sjednanou 

dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději 

do 10.00 posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, 

je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. 

11. 

V prostorách hotelu je přísný zákaz kouření kromě míst k tomu určených (venkovní 

prostory a prostory s popelníkem). 

12. 

V celém objektu hotelu platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 



 
13. 

Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá. 

14. 

Hotel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do pokojů podle obecně 

platných právních předpisů. 

15. 

Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, 

že host uhradí poskytnuté služby. 

16. 

Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování. 

17. 

Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy 

do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji. 

18. 

Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, 

které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, masážní strojky apod.) a dále 

notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče. 

19. 

Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci 

zboží z minibaru je host povinen uhradit na recepci hotelu. 

20. 

Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host 

je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním 

povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného 

ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala 

povinnost hradit hostu případné škody. 

21. 

Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují 

provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, 

hygienickými a požárními předpisy. 

22. 

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem 

se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy 

hotelu. 
 


