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živé hory
Cestovatelský speciál byl pro nás výzvou k tomu,
abychom navázali na dlouholetou tradici publikování
průvodců po českých a moravských městech.
Zavedeme vás do regionu, který zažívá nebývalý
boom a řadí se k těm aktuálně nejatraktivnějším - do
Beskyd. Tento široký pojem, jenž označuje severní
pásmo Karpat, jsme vymezili třemi místy - Čeladnou,
Trojanovicemi a Rožnovem pod Radhoštěm.
Čistě geogra cky se náš výběr může
zdát poněkud nelogický až chaotický.
Přeskakujeme ze Zlínského do
Moravskoslezského kraje, z Valašska
do Lašska, z jedné strany Radhoště na
druhou. Nám však turistický itinerář
kromě vyhlášených míst, jako jsou
Pustevny, Valašské muzeum v přírodě či
socha Radegasta, určoval hojný výskyt
současné architektury, která původní
horskou výstavbu elegantně doplňuje,
nové galerijní prostory, designové kavárny
a restaurace či hotely a penziony, v jejichž
interiérech se snoubí tradice se současným
designem. Beskydy jsou jediné hory na
území republiky, které neleží v pohraničí
a nepostihl je stejný osud jako všechna
česká pohoří, tedy odsun německých
spoluobčanů po druhé světové válce.
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Pokud bychom z pestré nabídky
měli vybrat jen jedno místo, kde se
ubytovat a odkud se vydávat na výlety,
byl by to jeden ze dvou penzionů
v chladné, jež provozují manželé Daniela
a Petr Hradilovi - Mezi plůtky
a Mezi lukami (třetí projekt MEZI už
čeká na stavební povolení). Jaký je
mezi oběma “chalupami” rozdíl? “Mezi

lukami” je pokračováním Plůtků, leží
jen o pár minut dál a blíž lesu a horám.
Jiné je, jako je jiné stavení, které tu
bylo rekonstruováno - roubenka
s kamenným chlévem a skleněným
průjezdem. V domě jsou dvě ložnice
a několik obytných prostor, luxusní
kuchyně a jedinečná jídelna mezi lukami.
Nejpůsobivějším prvkem interiéru je
kromě všudypřítomného kamene,
ručně opracovaného dřeva a tisíce
detailů svítidlo Moon, které symbolicky
propojuje vnitřek s venkem,“ popisuje
Daniela Hradilová, která je spolu se svým
manželem autorkou rekonstrukce.
Mezi lukami je druhým projektem
manželů Hradilových (tím prvním jsou Mezi
plůtky), kteří sami s láskou, péčí a respektem
k původním technikám a materiálům
rekonstruují staré chalupy v luxusní apartmány.
mezilukami.cz
teehouse.cz novylibusin.cz facebook.com/kovarnaceladna
rekovice.cz.mrva.net pustevny.cz trojkafe.cz ubartolomeje.cz
villarosenaw.cz svetkamenu.cz henkai.cz tatramuseum.cz
pribor.eu.klok.cvut.cz objektor.cz

