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TEXT PAVEL PECHOUŠEK FOTO ARCHIV JOSEFA PŘIBA A JAN SCHEJBAL

HOTEL FLORIÁN, RUSTIKÁLNÍ
PERLA Z ČESKÝCH ŽLEBŮ

lipensko_casopis_layout_zima2018_druha_cast_Sestava 1  27.3.2019  9:31  Stránka 41



96/97představujeme podnikatele

Majitelem je Josef Přib, úspěšný podnikatel,
který se zamiloval do horního Lipenska.„Před ge-
nerální rekonstrukcí byl dům naposledy přestavěný
někdy kolem roku 1850. Tuto podobu si dům za-
choval dodnes. Využili jsme sousední stodolu a
seník, ze kterých jsou nyní apartmány, dále napří-
klad společenská místnost, ve stájích je wellness
se saunou a dvěma bazény,“ uvádí majitel hotelu
Florián Josef Přib. Florián nabízí ubytování v jede-
nácti stylových pokojích. Všechny jsou komfortně
vybaveny.

Josef Přib využil služeb architekta, za materiál se
nebál zaplatit. Výsledek stojí za to! „Hotel tohoto
stylu jsme na Šumavě zatím nenašli. Použili jsme
prvky, které se používaly mezi roky 1920 - 1950. Od
umyvadel, obkladů, osvětlení po zrcadla,“ jmenuje.

Vše harmonizuje s původním zaměřením domu
v klasickém šumavském stylu a jeho novým úče-
lem. Například podlahy jsou v některých místnos-
tech původní, řezané z kmenů tak velkých smrků,

že takové už dnes na Šumavě nerostou. Kliky a vo-
dovodní baterie jsou vyrobené speciální metodou
z matného druhu mosazi, jak se vyráběly v polo-
vině minulého století.

Ubytovací zařízení se nachází ve výšce 930
metrů nad mořem uprostřed šumavské divočiny, je
částečně zabudované do svahu a je určeno přede-
vším pro aktivní a náročnou klientelu.

„Naši hosté jsou nejen cyklisté, turisté a lyžaři,
pro které je náš hotel ideálním výchozím bodem
pro objevování krás Šumavy a horního Lipenska,
ale i návštěvníci, kteří si chtějí užít krásy okolí při
procházce s dětmi, relaxaci na zahradě s výhledem
na Šumavu či využití vířivého bazénu se 37 °C,
sauny a bazénu s protiproudem,“uvádí Josef Přib,
který je především úspěšným pražským podnikate-
lem. Zaměřuje se na pronájem průmyslovýcha kan-
celářských nemovitostí a také vlastní úspěšnou
firmu zbývající se prodejem jízdních kol Giant.

Florián je otevřený od podzimu roku 2017. Josef
Přib původně zanedbaný horský statek koupil už v
půlce 80.let. Jenom rok trvalo vyřízení formalit,
protože se jednalo o citlivé území tehdy ještě v hra-
ničním pásmu a jen pár metrů od železné
opony.Tehdy pracoval jako hudebník a manažer
nejprve skupiny Abraxas a posléze OK Band. Vedle
hraní působilv kapele jako manažer a také řídil fan-
klub. Po revoluci vlastnil s Vladimírem Kočandrlem
naše největší hudební vydavatelství Monitor EMI.

„Uvažoval jsem o tom, že si koupím chalupu na
horách, kde je v zimě dostatek sněhu a dá se lyžo-
vat. První volba padla na Krkonoše. Nakonec vy-
hrála Šumava, kde jsme objevili tuto zajímavou
nemovitost,“ vypráví.

Původně se jednalo o velice zanedbaný horský
statek s přilehlou stodolou, byl tu jen septik, kadi-
budka, studánka.„Bylo to vybydlené stavení. Bez
vodovodu, takže jsme pro vodu chodili do džberu,
chyběla kanalizace. Elektrické rozvody v látkových
kabelech z roku 1934. Bydlet se původně dalo ve
dvou místnostech ze třinácti. Do obyvatelného
stavu jsem jich uvedl šest a zpočátku sloužily pro
naši rekreaci. Po roce 1991 jsem přemýšlel, co s
tak velkým stavením dál,“ vypráví o začátcích.

Díky různým nepředvídaným událostem a vel-
kému pracovnímu vytížení se začátek rekonstrukce
o mnoho let protáhl.„Na svých služebních cestách

Typický vzhled vysokohorského šumavského statku se zde snoubí s luxusem 
moderní doby a špičkovými technologiemi. Čerstvě opravený wellness 
hotel Florián (www.hotel-florian.eu) v Českých Žlebech nemá široko daleko 
srovnání, je rekonstruovaný v rustikálním stylu, s nejvyšší citlivostí 
a pečlivým výběrem materiálů. Historická šumavská horská chalupa si
zvenku zachovala svou typickou tvář, a přitom uvnitř se musí klienti 
připravit na tu nejvyšší kvalitu, a to co se týká jak ubytování, tak i kuchyně. 

Josef Přib
– velký fanda cyklistiky 
a majitel hotelu Florián.
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trávím hodně času v hotelech, a to jak velice luxusních,
tak i menších „butikových“. Zde jsem dlouho hledal in-
spiraci a stále přemýšlel, co bude pro tento dům upro-
střed národního parku nejlepší,“ říká.

Sám projekt několikrát předělával. „O penziony je
stále menší zájem. Lidé hledají větší luxus, nechtějí si
vařit, chtějí mít plný servis. Nakonec jsem se rozhodl,
že postavím malý hotýlek s restaurací,“ popisuje.

Rekonstruovat se zde začalo na konci roku 2013,
hotovo bylo v září roku 2017.

Zajímavostí je i to, že hotel má špičkovou vzducho-
techniku a je vytápěný pomocí tepelného čerpadla,
kterému energii dodává sedm vrtů o hloubce 116
metrů. Pod hotelem je dětské hřiště, střelnice na luko-
střelbu, trampolína a malé informační středisko Čes-
kých Žlebů umístěné ve srubu, více informací
www.ceske-zleby.eu.

Obzvláště pyšný je Josef Přib na to, jak se v hotelu
vaří. Vybírá kuchaře se zkušenostmi jak z domácí, tak
i mezinárodní kuchyně.Současný kuchař byl dlouho

zaměstnaný ve vyhlášených pražských restauracích a
dalo práci ho přemluvit, aby se přestěhoval do lokality
ležící nedaleko německých hranic.„Náš záměr byl zde
vařit středoevropskou kuchyni. Hlavně těstoviny, pizzu,
rizoto a česká kuchyně, kterou mají hosté pocelý týden
v práci, by spíše byla jen doplňková. Původně jsme
vůbec nechtěli hotovky, ale nakonec jsme je nyní přes
prázdniny zařadili, protože jsme někdy nestíhali. A tak
hosté dostali na výběr, zda chtějí počkat na nějakou
specialitu (čerstvé ryby, steak a podobně) z čerstvých
surovin, což trvá déle, nebo si mohli vybrat hotovku.“
uvádí s tím, že tu nemají stálý jídelní lístek, ten se mění
každý den. V létě tu měli úspěch s venkovním grilem,
kde opékali ryby, argentinské steaky nebo speciální
klobásy.

„Strávil jsem hodně času i v Asii, a tak mám plán
zařadit občas na jídelníček některou specialitu z asij-
ské kuchyně, ale to chce čas a klientelu, která se bude
vracet a těšit se, že na našem jídelníčku najde vždy ně-
jaké překvapení,“ uzavřel.

Další zajímavost, která je spojena s hotelem a s cyklistickými aktivitami Josefa
Přiba, je zmapování doporučených tras pro silniční a horská kola, které začínají
přímo z parkoviště u hotelu. Trasy dostaly výstižný název Šumavsko-lipenské
okruhy, neboť využívají výhodného položení místa, ze kterého snadno dojedete
jak do oblasti pramenů Teplé a Studené Vltavy, centrální Šumavy, tak i části Li-
penska, kdy trasu si můžete vybrat dle vaší výkonnosti. Informace o trasách na-
leznete na www.sumava.bike
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