ČESKÉ
LÉTO, S. R. O.

PENZION NA BĚLISKU
Jako z pohádky…
Chatička Verunka

Plánujete prodloužený víkend nebo dovolenou, ale nechce se vám
nikam letět, a navíc nejste přívrženci resortů? Zůstaňte v Čechách.
Objevili jsme chalupy, chaty a usedlosti na těch nejkrásnějších místech.

V oblasti Žďárských vrchů, 20 kilometrů
od města Polička, se můžete ubytovat
v přestavěném hospodářském stavení ze
17. století, které nyní slouží jako penzion.
Nedaleko je jeden z nejkrásnějších českých
hradů – Perštejn a také lidový skanzen
Veselý Kopec.
TIP ELLE: Dokonalá lokace pro romantickou svatbu a nebo ještě lepší pro následné honeymoon. Rozhodně si s sebou zabalte
tenisky, stylový batoh, po Žďárských vrších
můžete nachodit nebo najezdit (na kole)
spoustu kilometrů. Pokud raději nebudete
chtít trávit čas v pokoji s velkou vanou.
nabelisku.cz

Chatička Sofinka
je otáčecí
a můžete si ji
polohovat
podle slunce
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DOBČICKÉ
RYBNÍČKY

APARTMÁNY
NA ŠPEJCHARU
ST Ř Í B Ř EC
U T Ř EB O NĚ

„GENIUS LOCI“ STATKU V KRAKOVICÍCH:
SAMOTA, LESY A POTOK. VŠE, CO ČEKÁTE
OD SYROVÉHO ŠUMAVSKÉHO STATKU.

N E DA L E KO
Č ES K ÝC H B U D Ě JOV I C
Chcete si aspoň chvíli připadat (skoro) jako Robinson Crusoe? Vyrazte do Blanského lesa,
kde se mezi vesnicemi Dobčice, Lipanovice a Holašovice nacházejí Dobčické rybníčky.
Chatičky najdete přímo na vodní hladině. Jsou vybavené autenticky, tzn. bez elektřiny, svítí se solárními lampičkami a sprcha se čerpá ruční pumpou přímo z rybníčku. Na „svém“
ohništi nebo grilu si budete moci připravit ryby, které vlastnoručně chytíte. Pokud se o jídlo nebudete chtít starat, je zajištěno 2 km od chatiček v hospůdce ve vesnici Holašovice.
TIP ELLE: Určitě využijte vory a loďky na podrobné prozkoumání rybníků.
dobcickerybnicky.cz

Tohle je jasná volba pro
všechny, kteří milují kolo.
Kamenná stavba, která
původně sloužila jako sýpka,
je perfektním víkendovým
útočištěm na léto. Apartmány
si můžete pronajmout třeba
s kamarády (maximálně jich
s sebou můžete vzít 12).
K dispozici jsou dvě oddělené
ložnice, kuchyň, společenská
místnost, gril a terasa.
TIP ELLE: Vyrazte na zámek Červená Lhota, kde se
natáčela pohádka Zlatovláska
(1973) nebo film Svatby
pana Voka (1970).
naspejcharu.cz

ADAMŮV DVŮR
Z D Í KOV, Š U MAVA
Nově zrekonstruovaný penzion se nachází na Šumavě. Můžete spát v šesti originálně designových
pokojích po dvou nebo po čtyřech a můžete si
také pronajmout více pokojů najednou, které se
dají i propojit. Ideální pro skupinové oslavy narozenin nebo třeba pro kamarádky s dětmi. Penzion
má zahradu, ohniště, jezírka, dětské hřiště.
TIP ELLE: Doporučujeme si vzít s sebou pohodlné tenisky a vydat se do nedalekého Boubínského pralesa a k pramenům Vltavy. Pro všechny
nadšence dějin je v okolí hodně hradů, kam se dá
jet na výlet – hrady Kašperk, Rabí, Velhartice nebo
zámek Vimperk. Prodloužený víkend někdy v září
nebo říjnu bude na Šumavě nepřekonatelný.
adamuvdvur.cz

FOTO: DOBČICKÉ RYBNÍČKY; ADAMŮV DVŮR; PENZION NA BĚLISKU;
APARTMÁNY NA ŠPEJCHARU; PENZION KRAKOVICE

K

typickému českému létu patří
borůvková bublanina, večerní
koupání v prohřátém rybníku,
košíky plné hub, luční kytky
ve váze, trhání třešní (a následné přejedení
se jimi), ranní výprava do lesa těsně před
rozedněním, kdy čekáte na posedu, jestli
uvidíte srnky a jeleny, čerstvě upečený chleba z malé pekárny, boží muka podél polních
cest, chytání ryb na udici a samozřejmě taky
opékání buřtů na ohýnku… Na spoustu
věcí jsme ještě asi zapomněli, ale naladili
jsme vás určitě krásně letně. Tak co, pojedete
s námi? Vybrali jsme pro vás kouzelná
místa, kde dechberoucí krásu okolní přírody
dokonale doplňují objekty, jejichž majitelé
vsadili na netradiční design a styl.
Ať už venku, nebo
uvnitř, všude se
budete cítit jako
v pohádce. ELLE
vás zkrátka toto
léto zve za hranice
fantazie.

Díky
kamennému
základu
je v létě
ve Špejcharu
příjemné
chladno.

Ž DÁRSKÉ VRCHY, V YS O ČI NA

PENZION KRAKOVICE
J I Ž NÍ ČECHY

K snídani
majitelka Dora
podává biopečivo, sýry, šunku
i sladké koláče.
A pokud se trefíte do sezony
třešní, můžete
se těšit i na
bublaninu.

Majitelka tohoto romantického penzionu nedaleko
Českého Krumlova se jmenuje Dora a se svými dvěma
dcerami se sem v roce 2010 přestěhovala natrvalo.
Z polorozpadlého stavení po rodičích majitelka
postupně během šesti let vybudovala penzion.
TIP ELLE: Za návštěvu rozhodně stojí ateliér
Egona Schieleho v Českém Krumlově.
krakovice.cz

CASTLE VIEW
APARTMENTS

LICHTENŠTEJNSKÁ
STODOLA

ČESKÝ
KRUM LOV

Snídaně do
postele? Proč
ne! Máte přece
dovolenou

Hájenka se stodolou, kterou majitelé nejen nezbourali, ale při rekonstrukci dbali
i na to, aby zachovali atmosféru starého
selského stavení. Kamenné zdivo, masivní
dřevo, přírodní materiály. Z obýváku se
díky proskleným dveřím koukáte přímo
do lesa. Tohle je místo pro skutečné
požitkáře a hlavně útěkáře z města.
TIP ELLE: Nezapomeňte si s sebou
vzít bandasky na borůvky, maliny a koše
na houby. Není nic hezčího než brouzdat
po lese, sbírat lesní plody nebo stavět
domečky pro lesní skřítky.

lichtensteinskastodola.cz

VEDLE NEKONEČNÝCH LESŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK
NAVŠTIVTE JAVOŘÍČSKOU JESKYNI, VE KTERÉ JSOU AŽ 4 km
CHODEB. VÝPRAVA DO KRÁPNÍKOVÝCH JESKYNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ,
KTERÉ CHCETE PROŽÍT SE SVÝM KLUKEM I PŘÁTELI.

Na zahradě
si můžete číst
v houpací síti
nebo večer
počítat hvězdy
na nebi

Interiér je
obložen
světlým
řevem
a pískovcem.

HÁJENKA
DOBRAČOV
JIŽNÍ MORAVA

Pokud jste milovnice minimalistického skandinávského stylu, rezervaci do
hájenky si udělejte ještě dnes. Jedna z posledních životních filozofií, hygge,
přišla právě ze severu a tady ji můžete praktikovat v designu, který k ní přísluší.
TIP ELLE: Prožijte pobyt s knížkou v ruce, přes den v houpací síti, večer
u krbu a se sklenkou dobrého moravského vína.
lesnistatek.cz
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O LO MO U C KO

Do Českého Krumlova se vydejte aspoň na víkend. Vyhněte se
turistickému období, kdy je tu
kvůli cizincům téměř k nehnutí.
Přímo v historickém jádru se
nacházejí úchvatné Castle View
Apartments, kde bezpochyby
pocítíte genia loci. Krumlov
je město spjaté s uměním,
najdete tu zachovalý starý fotoateliér z dob počátků fotografie,
a pokud jste milovníci obrazů
Egona Schieleho, bude mít
pro vás Krumlov další přesah
– Egon tady měl nějakou dobu
pronajatý ateliér.
TIP ELLE: Podívejte se,
co zrovna hraje krumlovské
divadlo s otáčivým hledištěm.
My doporučujeme Karla
Rodena v detektivní hře
Pes baskervillský.
castleview.cz

Castle View Apartments nejde
přehlédnout. Dům je porostlý
břečťanem a je jen 40 metrů od
hlavního náměstí v Šatlavské ulici.

Nezapomeňte navštívit
místní vinný sklípek

CHALUPA
BRUSÍRNA
KR KONOŠE

Typická malebná venkovská zahrada, za chvíli
se možná objeví i koza Popelka nebo ohař Max

Chalupa se nejmenuje u Vyšaty jen
tak, aby měla jméno. Je to rodný dům
dobrodruha a cestovatele po Jižní Americe
Františka Čecha Vyšaty, který se zde
P O ŠUM AVÍ narodil v roce 1881. Manželé Vlkovi chalupu
koupili v roce 2011 a rekonstrukci dokončili
na podzim 2015. Je zařízená v tradičním
venkovském stylu. Kapacita chalupy je
6 lidí, a tak je vhodná pro jednu velkou
rodinu nebo pro pošumavskou výpravu
šesti přátel. Velkou chloubou majitelů
je přírodní zahrada, jejíž součástí jsou
domácí zvířata.
TIP ELLE: Ochutnejte domácí
marmelády paní majitelky a neváhejte přijet i na konci léta, kdy lesy voní po houbách.
uvysaty.cz

CHALUPA
U VYŠATY

Výzdoba
chalupy je částečně věnována
dobrodruhu
Vyšatovi

Brusírna je nedaleko lyžařského areálu Černý důl. Zvenku chalupa
připomíná roubenky, kterých je v okolí nepočítaně. Ale od nich se
Brusírna značně liší. Jedinečná roubenka je totiž postavená z jehličnatého stromu – borovice douglasky, pouze ze středu kmenů.
Design interiéru je čistý v provedení – žula, sklo, železo. Chalupa
je vybavena kachlovými kamny a saunou. Z prosklené sprchy se
koukáte přímo do údolí, a máte tak pocit, že se sprchujete přímo
v lese. Pokud jste vyloženě pražský typ, najdete tu klid a relax.
TIP ELLE: Nenechte si ujít výšlap na Sněžku, která je odsud
vzdálená jen 10 km.
chalupyroubal.cz/chalupa-brusirna

ELLE.CZ
@ELLECZECH
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N A VÍ N O :

Chcete bydlet v pomněnkové, levandulové, nebo slunečnicové světnici?

PROSTOR DOMU JE MAXIMÁLNĚ OTEVŘENÝ
A PROPOJENÝ S OKOLNÍ PŘÍRODOU

HOTEL
REKOVICE

VINAŘSTVÍ SONBERK
PÁL AVA, MIKULOV

B ESKYDY,
M O R AVA

Vinařství je dílem architekta Josefa Pleskota a je zasazeno přímo
doprostřed vinohradu. Pěstuje
se zde réva, ze které se vyrábějí
bílá přívlastková vína. Je to výlet
na jeden den a ubytovat se večer
můžete v Klentnici vzdálené jen
pouhých 14 km.
TIP ELLE: Objednejte si lahev
vína a zkuste hádat, kde přesně
se tady natáčel seriál Až po uši.
sonberk.cz

VINAŘSTVÍ
POD HRADEM
PÁL AVA,
JIŽNÍ MORAVA
Ubytování
v sudech
přímo na vinici – tohle je
must-have
letošního léta.
V kostkovaném povlečení se bude spát
parádně, vyberte si jen týden, kdy
zrovna nebude tropické počasí.
TIP ELLE: Pokud jste abstinent, zabalte si s sebou pexeso.
vinarstvipodhradem.cz

Chalupa je
orientována
na jihozápad

NA VODU :

VIP LIVING
HOUSEBOAT
P OD OLÍ, PRA H A

Houseboaty kotví v Praze a mají výhled na Pražský
hrad. Pokud si chcete dopřát projížďku po Vltavě,
můžete si najmout profesionálního kapitána.
TIP ELLE: Nezapomeňte si přibalit šampaňské,
jahody a sexy prádlo.
vipliving.cz
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Nejste zrovna fanatička
do tradičních venkovských
chalup a máte raději moderní
interiéry? Tahle stavba slouží
jako showroom, kde můžete zažít „testovací jízdu“ v moderní
dřevostavbě a vyzkoušet si, jak
žít nebo víkendovat v přírodě.
Z Prahy jste zde po dálnici
na Liberec během hodiny. Dají
se tu podnikat výlety na hrad
Kost, Frýdlant nebo na rozhledny Kopanina, Černá Studnice
a Císařský kámen.
TIP ELLE: Pokud patříte
mezi vodní dobrodruhy, půjčte
si alespoň na jeden den kánoi
a sjeďte si Jizeru. Tady, na začátku, je ještě trochu divoká,
tak si přibalte bikiny, a o zábavu
máte postaráno.
domesiconcepthouse.com

DOMESI
CONCEPT HOUSE
P O ME Z Í Č ES K É H O R Á JE
A JI Z E RS K ÝC H H O R

FOTO: DOMESI CONCEPT HOUSE; VINAŘSTVÍ SONBERK; VINAŘSTVÍ POD HRADEM; VIP LIVING HOUSEBOAT; HOTEL REKOVICE; CHALUPA POD SVINÍ HOROU; MARTINSKÝ MLÝN; KNÍŽECÍ CESTA;
PŘIPRAVILA: IVONA PETRUŽÁLKOVÁ

Hotel je vhodný
i pro větší skupiny

Lesní hotel najdete v obci
Trojanovice v turistické
oblasti Horečky. Hotel
nabízí lokální kuchyni
ze surovin od místních
farmářů. Vybavení pokojů
je moderní a minimalistické.
TIP ELLE: K Satinským vodopádům trvá
cesta autem 25 minut.
A my doporučujeme noční
koupání ve vodopádech!
Co může být romantičtější? S sebou odvahu, plavky
(?), tenisky a svačinu.
rekovice.cz

CHALUPA POD
SVINÍ HOROU
M AL Á M O R AVA
Chalupa se nachází v Jeseníkách blízko Králického Sněžníku. Světnice v chalupě jsou nazvány podle lučních kytek, a tak se můžete
vzbudit do pomněnkové, slunečnicové, nebo levandulové nálady.
TIP ELLE: Pokud nejste zrovna fanatičkou do lovu ryb nebo
nehledáte inspiraci a ticho na další román, vybavte se hodně velkou
knižní zásobou, nechte se inspirovat naším Book Clubem a zabalte
si s sebou novinky, které mají s naší zemí společného víc než dost – Kosmonauta z Čech,
Zkrotit vlka nebo Ke dnu. podsvinihorou.cz

MARTINSKÝ
MLÝN
NOVO HR AD SKÉ
HO RY

KNÍŽECÍ CESTA
PŘ E HR ADA L I PNO

Večer se tu
dá grilovat na
terase nebo
si udělat
romantický
výlet na člunu

Apartmány Knížecí cesta se nacházejí na břehu Lipenského jezera, na prahu Národního parku Šumava. Na Lipně se toho dá dělat hodně – pronajmout si motorový člun
a vyjet na výlet po vodní hladině, vyrazit na kolo nebo třeba na Vítkův Hrádek, zříceninu, která je nejvýše položeným hradem v Česku (1053 m n. m.) Pokud se budete chtít
pokochat úžasnými výhledy, doporučujeme Stezku korunami stromů, která se nachází ve výšce 40 m n. m. a kam se dostanete visutým chodníkem o délce 675 metrů.
TIP ELLE: Trochu netradiční atrakcí je návštěva Vodní elektrárny Lipno, kde je
vstupné jen 20 Kč.
knizecicesta.cz

Mlýn se nachází nedaleko Trhových Svin v Novohradských horách a má jen 8 pokojů. Pro
hosty jsou k dispozici pivní, solné a bylinné lázně a všude kolem jsou nádherné rybníky. Místo
recepčního vás při příjezdu vždy čeká mlynář
nebo mlynářka. Pokud se někde chcete na pár
dní zašít anebo zažít několik romantických
dní, tohle je to pravé místo. Není tu totiž signál,
takže se vám nikdo nedovolá.
TIP ELLE: S sebou si určitě zabalte karty,
člověče, nezlob se a věřte, že večery u dobrého
vína na mlýnici si užijete.
martinskymlyn.cz

ELLE.CZ
@ELLECZECH
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