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amatuji se, jak jsem jako malá jezdila
s rodiči na lyžařské dovolené do Krkonoš.
Ta chalupa se jmenovala Bukovka, dětským očím připadalo, že je na konci světa a na nejvyšších vrcholcích hor.
Hořký čaj a rohlík s máslem se snídal ve společné jídelně
s károvanými vikslajvantovými ubrusy, na pokojích
byly jen rovrzané postele a pár rozhrkaných kusů nábytku. Luxusem
byla lanovka, která sice stála přímo u chalupy, ale ovšem fungovala
jen na dřevěnou kotvu, kterou si každý odvážný lyžař musel na tažné
lano nahodit sám a kterou můj tatínek musel vždy po každé jízdě zase
šikovně vycvaknout a omotat si ji kolem pasu. Když člověk nástup na
ten ďábelský stroj přežil a projel neproklučeným lesíkem, mohl se za
odměnu sklouznout pár stovek metrů po neupravené sjezdovce.
Hořká realita 90. let ale za tu dobu vyprchala, podomácku zbastlené vleky nahradila moderní zařízení a staré chalupy prošly renovací.
Přišla ale změna největší – naučili jsme se jezdit lyžovat do zahraničí,
kde mají přece jen o trochu vyšší hory a o trochu lepší představy, jak
by lyžování na úrovni mělo vypadat.

y

Zimní dovolená se dá trávit různými způsoby. Tím nejlepším je ale užívat
si horského slunce a sněhu v místech, která jsou nejen krásná a voní
dřevem, ale poskytují i ten nejlepší servis.
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White Deer Lodge

Pečlivě zrekonstruovaná
chalupa ze 16. století v Alto
Adige nabízí nejen autentickou
atmosféru, ale i veškeré pohodlí
včetně sauny a venkovního
bazénu.
www.sanlorenzolodges.com
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Přepychový rozcestník

Touha po úniku do přírody, za kvalitním servisem a soukromím zvýšila zájem turistů především o ubytování v chaletech – plně vybavených samostatně stojících chalupách.
Francouzské slovo „chalet“ vychází z latinského výrazu
„cala“, který by se dal přeložit jako „útočiště“. Původně
takové dřevěné stavby vznikaly na horských svazích jako
přístřešky pro horské pastýře či pocestné, kteří se v nich
mohli schovat před nepřízní počasí. Dnešní chalety ale

Chalet Grace

Největší atrakcí je
v Zermattu výhled na
Matterhorn, ale při
pobytu v této chalupě
stojící stranou od
ostatních obydlí si budete
připadat jako v luxusním
útočišti pro moderní
princezny. Nechybí dotek
růžové či historické
nábytkové solitéry.
Ubytuje se tu až deset
dospělých a dvě děti.
elysiancollection.com

Les Anges

Chalupa ve švýcarském Zermattu nabízí perfektní servis i skvěle navržené interiéry. V privátním
spa obloženém březovým dřívím najdete lázně hammam i relaxační zónu s japonskou zahradou.
elysiancollection.com
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„Z každého pokoje se otevírá
výhled na alpské vrcholky
a samozřejmostí je privátní
spa vybavené produkty
značky Hermès.“
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mají k těmto skromným chajdám daleko a ty nejluxusnější
se v komfortu a architektonickém provedení vyrovnají
těm nejluxusnějším hotelům. Proti klasickým hotelům či
apartmánům mají ale navíc výhodu naprostého soukromí.
Pro ty, kteří touží skutečně po tom nejlepším, co se na
horských svazích nabízí, existuje ocenění World’s Best Ski
Chalet, v níž hlasuje laická i odborná veřejnost. Najdete
tu tak dobrou orientační pozici pro to, když hledáte něco
výjimečného pro rodinu, přátele či speciální příležitost.

Co víc si přát

Byť by se podle původu slova dalo usuzovat, že královstvím
chaletů je především Francie, dnes je najdete po celých
Alpách. Jeden z těch nejkrásnějších najdete v Chamonix
poblíž majestátního Mont Blancu. K Le Chalet Mont Blanc

vás doveze přímo z letiště transfer nebo můžete dojet po
vlastní ose, k dispozici je ale i heliport. Pětipatrová budova
nabízí dvanáct ložnic, šestnáct koupelen a tisíc metrů čtverečních vytříbeného interiéru, kterému vládnou jednoduché linie a přírodní materiály. Z každého pokoje se otevírá
výhled na alpské vrcholky a samozřejmostí je privátní
spa vybavené produkty značky Hermès, vyhřívaný bazén
i kompletně vybavená tělocvična.
Standardní službou, která se hostům těchto luxusních
chat nabízí, je kuchařský servis. Po návratu ze sjezdovky
tak nemusíte otevírat konzervu fazolí v tomatě, ale můžete si vychutnat menu připravené nejlepšími šéfkuchaři
z okolí. Ve dvou chatách – Les Anges a Grace – spravovaných platformou Elysian Collection, které se nacházejí
poblíž Zermattu, není problém v případě zájmu objednat
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Chalet Mont Blanc

V Chamonix stojí chalupa, která se pyšní
oceněním nejlepšího horského chaletu roku 2019.
Pronajmout se dá pro soukromé, ale i podnikové
akce a pořádají se tu i svatby. K dispozici je tisíc
metrů čtverečních a dvanáct ložnic.
www.lechaletmontblanc.com

menu po celou dobu dovolené, které privátní kuchař připraví přesně podle přání
a případných potravinových omezení hostů.
Bonusem je pak nevyčerpatelná zásoba šampaňského Perrier-Jouët, která je zahrnuta
v ceně pobytu.
Při pohledu na architekturu jednotlivých
staveb převládá jednoduchý styl plný dřeva
a skla, který se různými způsoby snaží imitovat tradiční horskou architekturu. Výjimkou
není ani jeden z nejnovějších přírůstků
Chalet Bacchus v Courchevelu, která se
otevřela v lednu 2021. Vnitřním prostorám
vévodí světlé dřevo a moderní nábytek, takže by obstála
v jakékoli ročence o trendy bydlení. Odvážnějším počinem
je pak ZEMS Lodge v savojské lyžařské oblasti Morzine,
jehož poznávacím znamením je mohutná terasa, připomínající svým vyklenutým tvarem příď lodi. Uvnitř pak
pokoje navržené studiem Shep & Kyles ozvláštňují křížem
krážem kladené dřevěné trámy. V chalupě pro osm dospělých a šest dětských hostů spících v pokojích s palandami
se našel prostor i pro malý kinosál a útulný bar s kulečníkovým stolem.
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„Bonusem je pak
nevyčerpatelná zásoba
šampaňského Perrier-Jouët,
která je zahrnuta v ceně
pobytu.“
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ZEMS Lodge

Chalet stojící ve francouzském
lyžařském středisku Morzine je
navržen podle vkusu svých anglicko-francouzských majitelů a obklopuje
ho prostorná terasa. Hosté sem
nejčastěji přijíždějí z nedalekého
ženevského letiště.
theboutiquechalet.com
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Jako u babičky

Pokud ale toužíte po skutečně autentickém interiéru
a osady moderních staveb vám nic neříkají, nabízí se intimnější řešení v podobě White Deer Lodge v San Lorenzo
ležícím v italském regionu Alto Adige. Majitelé Giorgia
a Stefano Barbiniovi citlivě zrekonstruovali starou chalupu,
která sloužila jako zázemí pro lovecké výpravy místního
panstva. Stavba ze 16. století si tak zachovala většinu svých
původních prvků, jako jsou malované dřevěné stropy,
kamenné schodiště či došková střecha.
Majitelům se podařilo zrekonstruovat i původní sklípek,
kde se stařil špek, a tak si místní speciality včetně vína
můžete užít dosyta. Na stůl vám je bude servírovat přímo
paní domácí, která je tak zdatnou kuchařkou, že jí komisaři

Michelinu dokonce nabízeli zařazení do svého průvodce.
Barbiniovi ale poctu odmítli. „Možná to přitáhne zákazníky, ale tu špatnou sortu. Nikdo z našich hostů se nikdy na
nejbližší michelinskou hvězdičku neptal, a to jich je tady
v Jižním Tyrolsku dost. Ptají se, kam chodíme my, a my jim
rádi dáme doporučení,“ zdůvodňoval v magazínu Forbes
své rozhodnutí majitel, který pro své hosty osobně jezdí na
letiště a ti si ho tak často pletou s obyčejným řidičem.
Barbini je přitom bývalým šéfem značky Escada pro
Francii a Itálii, jeho manželka Giorgia je zase vnučkou
zakladatelů značky Brioni, a tak k tomu, co znamená luxus,
mají co říct. Jejich klienti, kteří by si snadno mohli dovolit to nejokázalejší bydlení, jejich chalupu ale vyhledávají
kvůli klidu a autentickým zážitkům. Kromě lyžování tu
mohou dojit kozy, stlouct si vlastní
máslo nebo v létě chodit na houby.
„Zážitky jsou nový luxus,“ dodává
Stefano Barbini, pro něhož je prioritou tradiční pohostinnost a rodinná atmosféra. I proto si ale White
Deer Lodge nemůžete pronajmout
na Vánoce, to sem jezdí výhradně
rodina Barbiniových.

Chalet Bacchus

Jedním z nejnovějších
přírůstků na mapě
luxusních chaletů je
stavba v Courchevelu,
jejíž celé jedno patro
zabírá wellness a malý
kinosál. Ubytuje se
tu až čtrnáct hostů,
o které se stará manažer i privátní kuchař.
www.consensiochalets.co.uk
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„Michelinští komisaři
nabízeli chalupě
hvězdičku. Majitelé ale
poctu odmítli.“

