
Co uděláte jako zapálený nadšenec do amerických reálií, když už máte 
garáže obsazené starými kárami, dům plný modelů, cedulí i neonů a Route 
66 jste projeli nejméně pětkrát? Postavíte si vlastní americký motel!

jenž obdržíte předem v SMS a  tím pá-
dem se můžete sami okamžitě ubytovat 
v jakoukoli dobu, aniž byste byli nuceni 
se s někým potkat. 
Veškeré místnosti jsou samozřejmě ve 
stylu dýchajícím Amerikou a  cestová-
ním skrze ni, který od podobného pod-
niku očekáváte. Kromě dvoulůžkových 
pokojů jsou k dispozici i větší a vybave-
nější s  možností přistýlky a  výhledem 
na historické dominanty Mikulova, a ko-
nečně i  tři velmi velkorysé apartmány  
s dvěmi plnohodnotnými ložnicemi, 
kuchyňkou a  obývákem s rozkládacím 
sofa. Vybrat si také můžete mezi orien-
tací do  ulice, nebo klidnější do  velké 
zahrady s  ovocnými stromy a  terasou, 

Pár dinerů, burgráren a  dalších ob-
čerstvovacích podniků v  americ-
kém retro stylu u  nás už máme. 

Ale celý motel, navíc tak komplexně 
a do detailu pojatý, to je skutečně uni-
kát. Naleznete jej na kraji Mikulova, his-
torií dýchajícího malebného městečka 
na jihu Moravy, 44 kilometrů od Brna.
Hned při příjezdu poznáte, že se tu mys-
lelo na každou drobnost – navede a uví-
tá vás nefalšovaný světelný totem, ne-

na níž můžete na polohovacích pohodl-
ných lehátkách užívat hezkého počasí, 
relaxu, drinků, případně grilování. 
Ve  výbavě pokojů nechybí nic důleži-
tého. Vypíchl bych zejména pohodlné 
postele; je vidět, že si na nich dali fakt 
záležet, a  navíc si za  nimi můžete za-
pnout červené ambientní podsvícení. Ať 
už zvolíte kteroukoli verzi bydlení, vždy 
čekejte prostornou a elegantní koupel-
nu. Každý pokoj je zcela unikátní – díky 
variacím ve  výzdobě (cedule, tapety, 
malby) nenaleznete dva naprosto totož-
né. A když jsem zmínil ty malby, nejsou 
ledajaké, nýbrž vytvořené na  míru ši-
kovnou umělkyní a naleznete je kromě 
pokojů (zejména v  Cartoon apartmánu 
se vyřádila) i ve společných prostorách.
Tím se postupně dostáváme až k bistru, 
nejstylovějšímu místu celého podniku, 

ony zářící kolem budovy a následně se 
ocitnete na  parkovišti dimenzovaném 
pro opravdová americká auta. A dokon-
ce na něm i hraje odpovídající stylová 
hudba. Kdo má pokoj ve  spodní části 
motelu, může svého plechového mi-
láčka postavit před dveře a vyložit věci 
z auta rovnou do pokoje. Tento americký 
systém je geniální, pohodlný a nechápu, 
proč se v Evropě také nerozšířil. Každý 
pokoj se otevírá pomocí číselného kódu, 

které zároveň mo-
hou využívat i  ne-
ubytované osoby. 
Každý, kdo vejde, se rázem ocitne v pro-
středí jak vystřiženém z amerických fil-
mů – šachovnice na podlaze, rudé se-
dačky, stolky s chromovým lemováním 
a nekonečné řady doplňující dekorace. 
Sbírky modelů, cedulí, license plates 
a  neonů zmíněné v  úvodu se přestě-
hovaly sem, a ještě k nim přibyly další 
relikvie dovezené z cest po USA. Velmi 
atraktivní je i originální a plně funkční 
jukebox. Někteří návštěvníci se tu do-
kážou dlouho zabavit jen zkoumáním 
výbavy.
A  právě jídlo a  pití jsou další důvod, 
proč se v  Motelu Eldorado zastavit. 
Buď si můžete dát ráno skvělou snídani 
s jídlem na objednávku, což není 

K americkému motelu patří americké káry! Každý druhý čtvrtek v měsíci probíhá před 
motelem pravidelný sraz „Eldorado Evening Cruising“ s vyjížďkou po okolí

Stylovou americkou náladu doplňuje 
jukebox se spoustou hitů z padesátek
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AmerikA v srdci
Tenhle podnik prostě nemůžete 

přehlédnout – světelný totem 
září do dálky a láká k návštěvě

Pálavy
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pár fotek, Motel Eldorado stojí určitě 
za návštěvu!

Text: Radek Caddy Beneš
Foto: redakce

zí od  menších lokálních dodavatelů.
Totéž platí i o drincích, kde kromě klasi-
ky narazíte také na Hurricane Bell, který 
je v Americe velice oblíbený v řetězcích 
Hard Rock Café, zde doladěný a napros-
to unikátní. Jelikož už víte, jaký mají  
v motelu smysl pro detail, nedostane-
te jej v  nějaké obyčejné sklenici, ale 
v  autentických skleněných pohárech 
objednaných přímo v Texasu. A  samo-
zřejmě k americkému podniku patří po-
řádný shake. Kromě obvyklých příchutí 
jsou v nabídce i sezónní, jako například 
podzimní dýňová verze Pumpkin Spice. 
Pokud pojedete kolem, musíte prostě 
ochutnat! Nesmí chybět ani tradiční 
americká rozlévaná káva, kterou dosta-
nete kdykoli do hrnečku od usměvavé 
servírky. Přesně jako ve filmu.
Personál, který se o  vás stará, je milý 
a  hlavně přirozený, žádné strojené 

chování. Přístup je opravdu jedinečný, 
individuální a  pokud je prostor, není 
problém diskutovat i dalece nad rámec 
běžného servisu.
Kořením toho všeho jsou pak různé 
akce. Nejen nahodilé, ale i  pravidelné 
setkání každý druhý čtvrtek v  měsíci 
(Eldorado Evening Cruising). Představte 
si americký motel, jehož parkoviště se 
zaplní americkými auty, a kromě neonů 
tu září i koncová světla, bublají motory, 
lidé diskutují nad burgery a  koktejly... 
Jen škoda, že kvůli památkářům musela 
být budova zcivilněna. Původní záměr 
byl ještě autentičtější, ne nepodobný 
například legendárnímu dineru z Ame-
rican Graffiti. 
Podtrženo, sečteno – ať už projíždíte 
a potřebujete přespat, trávíte v jednom 
z  nejkrásnějších koutů země dovole-
nou, chcete jen zastavit na občerstvení 
ve stylovém prostředí nebo tu zaparko-
vat americkou káru či motorku a udělat 

Průchodem k recepci můžete obdivovat prosklenou 
vitrínu s modely amerik

Pro americké motely typické parkování kufrem  
ke dveřím pokoje zažijete i tady v Eldoradu

Pokoje jsou 
zařízené stylově 
a každý z nich je 

unikátem

zhusta běžné ani v pětihvěz-
dičkových hotelech a  už 
vůbec ne v  takovém prove-
dení (kolikrát jsem někde 
lamentoval nad vejci upra-
ženými do mrtva) nebo vás 
čeká po zbytek dne nabídka 
americké klasiky, jako jsou 

burgery, žebra, kuřecí křídla, toasty, 
lívance s  javorovým sirupem a  další 
stále se trochu obměňující pokrmy. Ne-
smím zapomenout na cozy dogy (párky 
v těstíčku na špejli) – specialitu dove-
zenou z Ameriky, u nás ne tak známou. 
Dlužno podotknout, že co lze, vytváří 
se přímo v motelu, a to včetně pečiva, 
zákusků či slaniny, o  omáčkách a  di-
pech nemluvě. Domácí atmosféra ze 
všeho jen dýchá. Zbylé suroviny pochá-

Jako v každém správném americkém dineru i zdejší gastronomie stojí na sendvičích, burgerech a tex-mex 
pokrmech. Doplňují je pečená žebra, křídla či speciality v podobě Cozy Dogs. Jako sladkou tečku můžete mít 
domácí cheesecaky, lívance s javorovým sirupem, milkshaky nebo domácí limonády. V dobách covidových 
omezení funguje bezplatný rozvoz se speciálním menu

Motel Eldorado
K Vápence 1871/2c
692 01 Mikulov
Česká republika 
Tel.: +420 776 291 965
info@moteleldorado.cz
www.moteleldorado.cz

Otevírací doba:
PO: 7:30 – 11:00 hod
ÚT, ST, NE: 7:30 – 18:00 hod
ČT až SO: 7:30 – 23:00 hod
(v období vládních covid nařízení 
ověřte otevírací dobu telefonicky)


