
                        Klub českých turistů, odbor Český Brod  
                        IČO:  72072750     DIČ:  CZ72072750     Bankovní účet:  241041700 / 0300    

  

Hostýn  2022 (Šumpersko, Olomoucko, Chřiby, Ždánický les)   
  

Informace č. 1  
  

Odjezd v úterý7.6.2021 v 6. 45 hod. od sokolovny v Českém Brodě, Kollárova ul..  Mimobrodští 

mohou nastoupit i u nádraží v Českém Brodě v 6. 55 hod po příjezdu vlaků od Prahy 6.52 hod a 

NAD XR41 z Kolína ( př.6.45). Další nástup možný v 7.00 v Poříčanech (koordinuje Jiroušek). 

Autobus  firmy Šmejkal Kouřim - občerstvení (káva, čaj, pivo, minerálka) během zájezdu.  

Ubytování je zajištěno v Poutním domě Hostýn ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním 

příslušenstvím. V ceně zájezdu je doprava, ubytování, večeře v úterý a středu, snídaně ve středu a 

čtvrtek a organizační výdaje. Podle výše dotace od MěÚ budou placeny členům OT i některé vstupy.  

Předpokládaná cena: 2500 Kč/os. Zvýšení ceny proti roku 2021 vychází ze zdražení dopravy, 

ubytování i stravování na Hostýně.   

  

Program zájezdu:   

  

1.den: Jedeme přes Poříčany a po dálnici směr Hradec Králové a dále směr Litomyšl. První zastávka 

(hygienická) bude  nedaleko Svitav. Pokračujeme okolo Moravské Třebové, Mohelnice do obce 

Brníčko .Následuje fakultativní krátký středně náročný výstup (600 m tam i zpět- převýšení cca 80 m) 

na zříceninu hradu Brníčko. Zbytek účastníků popojede do nedalekého města Šumperk, kde bude 

absolvovat zhruba dvouhodinovou prohlídku městské památkové zóny (2 kostely, radnice, radniční 

věž, divadlo aj.)..Určitě během příjemné procházky vyjde čas i na drobné občerstvení. Zhruba s 

hodinovým odstupem doveze náš autobus turisty z Brníčka do Šumperka. Individuální prohlídka 

města. Odtud pak pojedeme společně okolo 12.00 na prohlídku muzea sklářství v Rapotíně. Zbytek 

času věnovaný Šumpersku strávíme v Sobotíně ( zámek- exteriéry, park, kostel sv.Vavřince- čarod. 

procesy, hrobka Kleinů). Podhůřím Nízkého Jeseníku pokračujeme do Uničova. Prohlídka městské 

památkové zóny ( Masarykovo nám. s neorenesanční.radnicí a měšťanskými domy, regotizovaný 

kostel NVPM, zbytky hradeb , Medelská brána. Okolo 18.00 hod. dorazíme na  Hostýn. Večeře, 

ubytování.   

  

2.den: Po snídani počítáme s fakultativním výletem z  Hostýna po žluté značce stálým klesáním do  

Rusavy v délce 6 km. Četné výhledy. Zbytek účastníků nasedne na Hostýně do autobusu a dojede do 

Holešova, kde navštíví zámek a park. Okolo 10.30 se obě skupiny sejdou v Holešově – přeprava turistů 

z Rusavy našim autobusem. Pokračujeme do Olomouce, kde jsou 2 hodiny na návštěvu a) Svatého 

Kopečku t.zn baziliky  vč. procházek po okolí s výhledy na Olomouc a široké okolí nebo na návštěvu 

ZOO s rozhlednou v této lokalitě). Pokud bude zájem i b) procházka od arcidiecézního muzea a kostela 

sv.Václava okolo arcibiskupského paláce přes Žerotínovo náměstí a Dolní nám. na hlavní náměstí s 

barokním sloupem a radničním orlojem. V odpoledních hodinách se počítá se společnou návštěvou 

národní kulturní památky Klášterní Hradisko v Olomouci. Pokud nebudou ve vojenském újezdu 

Libavá probíhat cvičné střelby, navštívíme cestou na Hostýn i lokalitu „ Pramen Odry“.Když to 

nevyjde, zastavíme se ještě na jiném zajímavém místě v okolí Olomouce V 18.00 hod. večeře . Další 

program individuální.  

.  

  



3.den: Po snídani a odevzdání klíčů na recepci odjezd v 8.30 hod autobusem z  Hostýna. V případě 

turisticky příznivého počasí máme  naplánovanou po dohodě s OT v Kostelanech fakultativní návštěvu 

rozhledny Brdo – nejvyššího  vrcholu pohoří Chřiby. Autobus nás tam odveze přes Holešov, Tlumačov 

do sedla Bunč , kde se nachází parkoviště i restaurace. Odtud je to po červené značce 3,5 km mírným 

stoupáním ke zmíněné rozhledně cca 75minut. Zpět po stejné trase klesáme do sedla Bunč slabou 

hodinku. Kdo si na tuto procházku netroufá, stráví více jak 2 hodiny v okolí parkoviště výletem na 

Jeřabčinu skálu a zpět v délce 2 km s převýšením 40m nebo procházkou ke Kubitově studánce a zpět 

po modré cca  600 m s převýšením 20m. A samozřejmě se nabízí posezení s občerstvením v restauraci 

Bunč. Autobus nás poté odveze do centra Ždánických vrchů na prohlídku městečka Ždánice. Krátce 

se zastavíme i v neméně zajímavých Kloboukách a u opevněného kostela v Kurdějově. Zpáteční cestu 

po dálnici  plánujeme přerušit v některém regionálním pivovaru, kde bychom něco dobrého pojedli a 

popili, jak bývá zvykem, regionální pivo. Pokud by nám počasí v Chřibech nepřálo, navštívili bychom 

dopoledne zámek a park ve Slavkově a odtud pokračovali přes Ždánice v naší původní naplánované 

cestě. .Do itineráře by se pak ještě vešla navíc návštěva zámeckého parku v Židlochovicích, možná i 

rozhledna nad městem Hustopeče.  

  

Návrat do Českého Brodu plánujeme ve čtvrtek 9.6.2022 okolo 20.30 hod.  

  

  

Platby: bezhotovostně 2500 Kč do 30.4.2022. Možno provést i přes pobočku Poštovní spořitelny na 

poště.  

Bankovní spojení: č.ú. 241041700/0300; variabilní symbol:070622; pokud nebude platba z 

vašeho účtu, pak ve specif. symbolu uveďte datum vašeho narození (např. 01011941). Vyúčtování 

zájezdu na základě skutečných nákladů a poskytnutých dotací bude provedeno do měsíce po návratu 

prostřednictvím našeho OT.   

   

  

V Českém Brodě dne 19 .3. 2022  
  

Za KČT odbor Český Brod organizátoři zájezdu:  

Ing. A. Řezáč        314008253, 720391312,  rezaca@seznam.cz  

Marie Crkalová    (ubytování, stravování), 321622314, 604462479  

 

 

Upozornění: Je ještě pět volných míst, mohou se 

přihlásit i nečlenové našeho turistického oddílu z řad 

českobrodské veřejnosti 
  

  

  

  

  


