
V souvislosti s výskytem koranaviru a omezenými 
možnostmi cestování jsme začali znovu objevovat 
krásy naší republiky. Leckdy jsme s překvapením 
dospěli k závěru, že není třeba cestovat za hranice 
k tomu, abychom poznali úžasná místa a užili si 
komfortní ubytování. Majitelé chat a chalup určených 
ke krátkodobému pronájmu mají radost – Češi si 
za kvalitu neváhají připlatit. Dovolená strávená 
v roubence, kterou představujeme na následujících 
stranách, se směle vyrovná pobytu v luxusním hotelu. 
Na rozdíl od něj má však neobyčejné kouzlo.
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Připravila (red) • foto Roubenka Flora

Luxus v české tradici
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Na první pohled bychom jen těžko uhodli, že poloroubenka 
v Proseči na Vysočině ještě neoslavila ani desáté narozeniny. Tak 
dokonale se totiž Ladislavovi podařilo zachovat duši tradičních sta-
veb z 19. století a doplnit ji typickými regionálními znaky zdejších 
roubených domů: podsazenou lomenicí s podlomenicí, rozmanitým 
členěním bednění, menší valbou, střešními vikýři. Inspiraci našel 
již v brzkém dětství častými návštěvami nedalekého skanzenu Ve-
selý Kopec: ”Podnikali jsme tehdy časté pěší výlety do muzea na 
Veselém Kopci z  výcvikového střediska Klubu potápěčů na lomu 
v Trhové Kamenici. Pro nás děti to byl celkem dlouhý pochod, ale 
ta malebná osada tradičních roubených obydlí mě pokaždé nesku-
tečně okouzlila. Bylo to pro mě něco jako výlet do pohádky. Vždy 
jsem měl tedy v hlavě vizi tradiční, ale kvalitní stavby s nádechem 
luxusu, originál, na který jen tak nezapomenete.“
V duchu starých časů se nese také interiér. Obytné světnici vé-
vodí obrovská krbová kamna s dvěma pecemi a krbovou vložkou, 
která přes teplovodní výměník vytápí celý dům včetně podkroví. 
Když je třeba méně tepla, stačí zatopit jen v  kamnech a ustlat 
si třeba na peci – teplotu plochy na ležení lze pomocí regulátoru 
pohodlně přizpůsobit.
Interiér prosečské roubenky Flora je vybaven na míru vyráběným 
nábytkem z masivního dřeva a doplněn několika dobovými restau-
rovanými kousky, například almarami z  poloviny 19. století. Ne 
náhodou si tu můžete připadat jako ve staré pohádce, ale nevzdá-
vat se přitom novodobého luxusu v  podobě moderního kuchyň-
ského vybavení, teplé vody nebo sauny. Nakonec vyzkoušet si to 
můžete sami, jen je třeba si s výběrem termínu pospíšit…  ●

Jídelní rohová lavice se stolem a židlemi je 
vyrobena na míru tak dokonale, že vypadá 

jako restaurovaný dobový originál.
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Dubové postele 
v patře jsou vybaveny 

praktickými 
zásuvkami na 

lůžkoviny.  
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Info Další obrázky si můžete prohlédnout na www.amazingplaces.cz, kde si můžete také zarezervovat pobyt v této roubence. 

Zdivo se 
zakulacenými rohy je 
pouze hrubě omítnuto 

tak, jako to dělali 
naši předkové.  




