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dovolená
U přátel  
na venkově

mezi
plůtky

od 3300 kč  
za pokoj a noc

 se snídaní 
meziplutky.cz

v beskydském údolí podolánky se 
znovUzrodilo překrásné stavení 
z 19. století, kde si odpočinete jako 
na prázdninách a přitom se tU bUdete 
cítit jako doma. vydejte se s námi 
na výlet lesy, v jejichž tichém objetí 
sídlí rodinný hotel mezi plůtky. 
text iri novak | FOtO romana bennet
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příběh
majitelka hotelu Daniela Hradilová, která je 
zároveň designérkou, žije s rodinou jen pár 
kroků odsud a místo si nemůže vynachválit. 
„neudělali jsme v životě lepší rozhodnutí 
než se sem před sedmnácti lety z města 
přestěhovat,“ říká. kolem stavení „mezi 
plůtky“ často projížděli, až se jednou z cizí 
stavby stal sen o vlastním hotelu. „během 
rekonstrukce jsem tu byla téměř každý den 
od rána do večera a pro jeho naplnění jsem 
udělala maximum,“ rekapituluje.

emoce
Jaké tajemství stojí za zdejším klidem 
a pohodou? Odpověď není jednoznačná. 
Skrývá se totiž v celé mozaice citů. 
„nemůžete dobře opravit něco, co nemáte 
rádi,“ poodkrývá Daniela, která je nejen 
autorkou rekonstrukce domu i přilehlé 
zahrady, ale do detailu navrhla také interiér. 
emoce jsou podle ní to hlavní, co máme, 
a v žádném projektu s nimi nešetří. Věří, 
že v místě zůstanou a dodají mu pozitivní 
energii. 

záměr
pokorná renovace zachovala v domě 
původní dispozice včetně všech čtyř pokojů 
(s rozlohou od 36 do 70 m²), trámové 
stropy i šindelové střechy. tradice se 
vrátily i do zahrady, kde se znovu pěstují 
bylinky a je opět osázená buky a jedlemi. 
ke dřívější kráse se přidalo současné 
pohodlí, a v mezi plůtky to tak dýchá nejen 
historií, ale i moderními vymoženostmi, 
včetně možnosti být kdykoli on-line. 

zkušenosti
Daniela se rekonstrukci starodávné 
budovy nevěnovala poprvé. před třemi 
lety proměnila v luxusní hotel ostravský 
zámek z 16. století, kde ponechala původní 
prvky jemně propojené se současným 
životním stylem. navrhla také atypické byty 
v novobarokním domě, který stojí v centru 
Opavy. zkušenosti jsou podle ní důležité, 
potřeba je ale také respektovat individualitu 
každého projektu. „pokaždé tak vlastně 
začínám znovu,“ zamýšlí se.

nápady
mezi plůtky není jen ubytování založené 
na historii, velká pozornost je věnována 
i novodobým detailům. Hosté sice našlapují 
po dvě stě let staré opuce a pískovci 
nebo vzhlížejí k trámovým stropům, 
zbrusu novým společným jmenovatelem 
rekonstruovaných prostor je však masivní 
dubová fošna ošetřená přírodním olejem. 
Šikovní truhláři z nedaleké Ostravice z ní 
vyrobili dveře, stoly nebo lavice a použili ji 
také v kuchyni a koupelně. 

1 Hotel o sobě dává vědět dubovou 
cedulí postavenou na zídce ze starých 
kamenů. Kombinace materiálů se 
opakuje i v zahradě a uvnitř domu.

2 V ložnici hosté usínají pod 
trámovými stropy, které jsou stejně 
jako šindelová střecha původní 
a citlivě obnovené 

3 Původně hračka, dnes designová 
ikona. Ovečka z borovicového dřeva 
od designéra Povla Kjera je krásnou 
dekorací a poslouží i jako otoman. 

4 Křesílko Comback od značky 
Kartell navazující na windsorskou 
židli symbolizuje propojení historie 
s moderním přístupem

5 U dubového nábytku v koupelně 
nehrozí obavy z navlhnutí – chrání 
ho přírodní impregnace. O realizaci 
se postarali místní truhláři.  

4 5
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„pokrmy servírované v jídelně se chystají 
v jedné ze dvoU kUchyní. v ‚dUbové‘ se hosté 
obsloUží sami, zato v ‚černé‘ pro ně snídani 
a tříchodové večerní menU chystá hospodyně.“
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„v okolí čeladné a beskyd je příjemný klid, 
který mají na svědomí měkké kopce s jemnoU 
mlhoU v dáli. nechte se Unést jejich poezií.“
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nej místa v okolí
Daniela SerVíruJe menu míStnícH 
zážitků. buDe Vám cHutnat. 

Přírodní 
rezervace 
Podolánky  
Do čeladenského 
údolí se můžete 
vydat procházkou 
(od hotelu je 
to 12 km) nebo 

místním autobusem. Vybrat si lze z řady 
turistických cílů a cestou se osvěžit 
pohledem na řeku Čeladenku, nad kterou 
se klene Škaredý most. když budete mít 
štěstí a tichý krok k tomu, spatříte pasoucí 
se houfy plachých laní. 

Hora Smrk  
na vrcholu druhé 
nejvyšší hory 
beskyd, která se 
nachází jen kousek 
od hotelu, není 
hospoda, a tudíž 
ani divoké zástupy 

turistů. Je totiž trochu v pozadí své slavnější 
sestry lysé hory. má ovšem něco, o čem 
se jejímu mohutnému tělu může jen zdát – 
bujnou vegetaci, která stříbrného medailistu 
právem řadí mezi nejhezčí beskydské 
vrcholy.

Lázně  
v hotelu Miura  
Jen pouhý 
kilometr a půl vás 
dělí od příjemné 
relaxace 
v designových 
lázních. Dopřát si 

můžete masáže, vířivku a saunu, ve které 
vás místo klasického bazénku čeká třeba 
i ledový déšť nebo sněhový ráj. prokrvíte 
tělo, posílíte imunitu a budete plní energie 
na vysokohorské túry. po výšlapu se rádi 
svěříte do péče místním masérům.

Valašské 
muzeum  
Jedinečný zážitek 
si odnesete 
z návštěvy 
20 kilometrů 
vzdáleného 
skanzenu, 

nejstaršího muzea svého druhu v evropě. 
V dřevěném městečku zažijete atmosféru 
venkovského života v 19. století, v jehož 
éře byl postaven i hotel mezi plůtky. 
na Valašské dědině pak najdete autentické 
salašnické stavby, mlýn a kovárnu. 
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nej místa v mezi plůtky
SkVělý Je i maJitelČin kOkteJl 
umícHaný z OblíbenýcH zákOutí.

1 nOVá StODOla se šindelovou 
střechou nad hlavou a surovým 
modřínem pod nohama. Místo, kde by 
se dala psát knížka.

2 přírODní JezírkO je plné leknínů 
a vodních kosatců. Můžete se v něm 
koupat nebo jen pozorovat hladinu 
zčeřenou pohybem vážek.

3 OknO z kucHyně s pohledem 
na večerní oblohu či stékající kapky 
deště. Dívat se do dáli a cítit klid. 

4 míStO „za rOHem“, v pokoji Host, 
překvapí všechny návštěvníky – mezi 
ložnicí a koupelnou je jen tenké sklo

5 DřeVěné plůtky, které oddělují, 
a přitom odhalují. Není ale co skrývat. 
Kdo prochází kolem, ať se kochá.


