
Cyklojízda naděje 
24. až 31. 7. 2021 (7 nocí, sobota až sobota) 

 
1. aktualizované vydání. 



ÚVODEM 
 

       V letošním roce budeme ubytováni na vodním mlýně, který se nachází v blízkém okolí velkých a známých měst, kterými jsou Kroměříž, Holešov, 

Bystřice pod Hostýnem či Zlín. Toto výjimečné umístění nabízí řadu možností nejen pro sportovní vyžití. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve velmi 

klidné části obce, kde v minulosti odpočíval i náš první československý prezident T. G. Masaryk. 

 

       Restaurace a penzion vznikl přebudováním původního objektu bývalého Panského mlýna, který byl jedním z nejstarších, svobodných, 

vykoupených mlýnů v regionu. První zmínky o budově mlýna pocházejí z počátku 14. století, kdy byl součástí podhradí gotického  hradu Křídlo. 

Za panování hraběnky Marie Amalie Rottalové, provdané De Monte l`Abbate, byl v roce 1762 až 1763 vykoupen. Dochovala se kopie výkupní listiny 

- originál byl zničen při požáru. Od roku 1827 až do roku 1924 mlýn spadal do panství hraběte Laudona z nedalekého města Bystřice pod Hostýnem. 

Po velkém požáru, dne 6. srpna 1921, byl objekt mlýna rekonstruován a následně přestavěn podle plánů neznámého vídeňského architekta, ve stylu 

rané venkovské moderny. Na sousedním pozemku byla zřízena pila na parní pohon. Pila byla rovněž doplněna vodní Francisovou turbínou, která 

je nyní vystavena na parkovišti před mlýnem. Nové vodní kolo na horní vodu je replikou. Průměr kola je 4,85 metru, obsahuje 48 lopatek a jeho 

hmotnost je v suchém stavu 1,8 tuny. Kolo je poháněno vodou z mlýnského náhonu. V roce 1997 byl mlýn zpřístupněn pro veřejnost. 

 

       Na mlýně máme rezervovánu celou jeho ubytovací kapacitu, tedy 11 pokojů, jednolůžkových až třílůžkových, ve kterých najdete celkem 

22 lůžek. Každý pokoj je vybaven svou vlastní koupelnou a toaletou, nechybí ani kvalitní pokrytí signálem WI-FI. V 1. patře mlýna se nachází kuchyně 

s terasou, kde si můžete uvařit čaj či třeba dát kávu, nebo si i uschovat nějaké vlastní potraviny ve společné lednici. K dispozici máme také 

prostornou kolárnu. Parkování našich čtyřkolých miláčků je zajištěno na soukromém oploceném parkovišti hned vedle mlýna. 

 

       Součástí mlýna je i stylová restaurace s místními specialitami. Hodnocení návštěvníků této restaurace i předmětného mlýna je ve známých 

srovnávacích serverech na velmi vysokém stupni kvality, kdy v širokém okolí toho mlýna nemá vůbec žádnou konkurenci. Zahájení této akce 

je naplánováno na sobotu 23. 7. 2021. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný až od 16:00 hodin. Dříve prosím nejezděte, jelikož 

probíhá úklid objektu a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Mlýn je nutné opustit v sobotu 31. 7. 2021, nejpozději v 10:00 hodin. 



 

 

odkaz ->  penzion BRUSENKA  <- odkaz 

(Brusné 3, Bystřice pod Hostýnem, 768 41) 

Vlakové nádraží 

Hlinsko pod Hostýnem 

je od penzionu BRUSENKA 

vzdáleno pouhé 3 km. 

http://www.brusenka.cz/cs/


 

penzion BRUSENKA 



 

penzion BRUSENKA 



 

 

 

 

penzion BRUSENKA 



 

penzion BRUSENKA 

supermarket COOP JEDNOTA 

Po-Pá … 6:30-12:00, 13:00-17:00 

So … 7:00-11:00 

Ne … zavřeno 



 

 

penzion BRUSENKA 

volně přístupné parkoviště 

pro 8 vozidel 

Uzamykatelné parkoviště 

pro hosty penzionu BRUSENKA 

s kapacitou až 50-ti vozidel 

je umístěné ve dvoře. 



 

EXTERIÉR 

 

MLÝNA 
 

















 



 

INTERIÉR 

 

MLÝNA 

 













 



 

Z AKCÍ 

 

NA MLÝNĚ 

 







 



OBSAZENOST JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ ČI APARTMÁNU 
 

Jednolůžkový pokoj Lenka: 

Božena Hrušková. 

Jednolůžkový pokoj Jana: 

Marek Spurný. 

Dvoulůžkový pokoj Adélka: 

Miluše Kohoutková, Anna Smolová. 

Dvoulůžkový pokoj Barborka: 

Helena Rydygrová, Zdeněk Rydygr. 

Dvoulůžkový pokoj Dorotka: 

Hana Mikulecká, Václav Mikulecký. 

Dvoulůžkový pokoj Pavlínka: 

Hana Hrbáčová, Jana Ponikelská. 

Dvoulůžkový pokoj Šárka: 

Libuše Černá, Marie Mášková. 

Dvoulůžkový pokoj Natálka: 

Kristina Vitáková, Kateřina Kozáková. 

Dvoulůžkový apartmán Helenka: 

Květa Kňobortová, Ivana Prokopová. 

Třílůžkový pokoj Gabra: 

Jitka Hovorková, Taťána Říhová, Martina Červenková. 

Třílůžkový pokoj Málinka: 

Rudolf Krčál, Miloslav Kafka, Jindřich Louda. 

Vlastní ubytování mimo vodní mlýn: 

Alena Řihošková. 

Organizátor této akce si v odůvodněných případech vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsazení jednotlivých pokojů! 



 

CYKLOTURISTICKÉ 

A TURISTICKÉ 

ETAPY 
 

 

 



CYKLOTURISTICKÁ ETAPA – Na návštěvu zámků v Holešově a v Kroměříži. 

Nebude chybět ani procházka Květnou zahradou (památka UNESCO) 

či objevování krás v historických centrech měst Kroměříže nebo Holešova. 

Uvidíme též soubor lidových stavení v Rymicích včetně větrného mlýna. (52 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

   

https://mapy.cz/s/casusebalo
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.5096207&y=49.3323255&z=12&rc=9oM0Ix8qb89oBWCx8iaje.IeoKfS90LfWZfN297tEsilM97i0cx8d2J97Z-h1zwe2kfiYgow4AhmqhF997hFijJchty5Dl9oLzpx8qeC&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&ri=10054809&ri=&ri=&ri=&ri=99645&ri=&ri=99700&ri=&ri=99856&ri=99856&ri=&ri=147135&ri=99700&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


CYKLOTURISTICKÁ ETAPA – Vyjížďka (za pomoci přemístění vlakem) nejen podél 

Baťova kanálu, a to po cyklistické magistrále ze Starého města u Uherského Hradiště 

až do Kroměříže. (jsou připravené čtyři varianty etapy s kilometráží od 38 do 74 km) 
Kliknutím sem nebo sem a zde nebo zde zobrazíte mapy a výškové profily. 

     

https://mapy.cz/s/ramezepehu
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.5650282&y=49.3388825&z=13&rc=9oL.wx8qcv97kfBx8cix&rs=addr&rs=stre&ri=10054809&ri=99727&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9oDyOx8jwJ97txPdNWeW.f55eMXfGi3Xmev1eZdfRveyhfWheQTeWQ
https://mapy.cz/s/jokurakume
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.4514074&y=49.2343785&z=11&rc=97cpoxTJBWk5T0cjR0x8GCGeX0x8NU-97-uyx8Y-o97iDjl4mVjgjP9oM04x8qcS&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=addr&ri=135301&ri=135274&ri=&ri=&ri=99852&ri=99725&ri=99700&ri=10054809&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


CYKLOTURISTICKÁ ETAPA – Na návštěvu zámků v Dřevohosticích a Bystřici 

pod Hostýnem s nádhernými historickými náměstími. Poté bude následovat celkem 

krátký výšlap po asfaltové silničce až na vrchol hory Svatého Hostýna. (37 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

   

https://mapy.cz/s/pobafevabo
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.6373663&y=49.3952742&z=13&rc=9oLzex8qeu9oA9dkaXgd9xUJK3gjbfA7gXBenxh7R3Vx5lM3.d9o6RHdTyiuhbyqiJBeVxeDkfdjff7epU50A5L5dosh2O3ep5qNd1bx8q-u&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&ri=&ri=100078&ri=126672&ri=126661&ri=&ri=&ri=&ri=99612&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=99563&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


CYKLOTURISTICKÁ ETAPA – Na výlet do Zlína a při zpáteční cestě se zastavíme 

na zámku a na skok ke zvířatům v místní zoologické zahradě na Lešné. (53 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

   

https://mapy.cz/s/badufegone
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.6429618&y=49.2955521&z=12&rc=9oL.Ex8q3i9o2Fux8e6DmzMx8862kcAai63cXx8BiagZJg.zTMgQliF258rgzHx888dgZbhnt8ihQU9o2VNx8eDv9oMAzx8qZA&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=138568&ri=138568&ri=&ri=138094&ri=142296&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


TURISTICKÁ ETAPA – Autobusem na zříceninu hradu Lukov a poté pěšky nejdrsnější 

přírodou zpět do obce Brusné přes přírodní park Hostýnských vrchů. (15 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

 

https://mapy.cz/s/negadohomo
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.7038916&y=49.3358275&z=13&rc=9o1v0x8aXldkr3NVhRM5l1eSP5529o62ex879l3xa5fH&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

