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1 Charakteristika území MAS Moravská cesta  

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví) o. s. je občanským 

sdružením, které vzniklo roku 2005, ale formálně bylo ustanoveno až v roce 2006. Cílem 

bylo vytvořit místní partnerství podnikatelů, jednotlivých obcí a neziskových organizací a 

vytvoření společné spolupráce. Území, na kterém MAS Moravská cesta působí je 

Bouzovská vrchovina a úrodná Haná s tradiční zemědělskou činností. Nyní zde působí 

řada potravinářských podniků, situovaných ve většině případů přímo nebo v blízkém okolí 

města Litovel (př. pivovar Litovel, Litovelská cukrovarna, Sladovna Litovel, Adriana, 

Alibona, Sýrárna Orrero a další). Na zemědělské půdě působí nejen větší zemědělská 

družstva (př. Haňovice, Červenka, Unčovice), ale i drobní zemědělci. Velká část území je 

součástí i Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde se rozkládá unikátní systém 

lužních lesů, které vyžadují zvláštní ochranu a přístup, ale vyhlášení tohoto CHKO 

přispělo i k rozvoji samotného cestovního ruchu.  

Území MAS Moravská cesta je regionem, který může nabídnout sportovní aktivity spojené 

s poznáváním přírodních památek či historických a kulturních. Za nejzajímavější 

historické památky se považuje hrad Bouzov, historické jádro města Litovel, 

označovaného též jako Hanácké Benátky, jelikož městem protéká 7 ramen řeky Moravy. 

Dalším lákadlem jsou muzea, která návštěvníky seznámí s životem v obcích například 

Muzeum Litovelska, Národopisné muzeum Cholina, Hanácký skanzen v Příkazích, 

Muzeum Bouzov. Ze sportovních aktivit region nabízí možnost kanoistiky, hippoturistiky, 

turistiky či cykloturistiky. Velké množství tras je vedených chráněnou krajinnou oblastí a 

tudíž možnosti poznání přírodních památek jako jsou Mladečské jeskyně, Javoříčské 

jeskyně, arboretum Bílá Lhota. Cestou je možné navštívit přírodní biotop Litovel či 

pískovnu Náklo.  

Do oblasti cestovního ruchu řadíme i akce, které se na území MAS pořádají a jsou 

organizovány ze strany činných organizací, jako jsou sbory dobrovolných hasičů, 

sportovní organizace, kluby důchodců, zahrádkářů či chovatelů. Akce jsou jak sportovní 

(Bobr cup, kanoistické závody v obci Příkazy - Hynkov), tak společenské. Nesmí se 

zapomenout ani na Farmářské trhy, kde jsou nabízeny tradiční regionální produkty 

mnohdy s dlouholetou tradicí.           

1.1 Seznam členů MAS  

K dnešnímu dni je členem MAS Moravská cesta celkem 22 obcí, které se nacházejí 

v Olomouckém kraji a rozkládají se cca na 25 060 ha. Celkový počet obyvatel zmíněného 

území, činí 31 528. Z územního hlediska 15 obcí spadá do ORP Litovel, 6 obcí je součástí 

OPR Olomouc a jedna obec spadá do ORP Šternberk. Samozřejmě, že analýza 

stravovacích a ubytovacích zařízení neprobíhala pouze v již zmíněných obcích, ale také 

v jejich místních částech.   

Tabulka 1 Seznam členských obcí MAS Moravská cesta 

ORP Litovel  

Bílá Lhota  Bouzov Červenka Dubčany Haňovice Cholina  

Litovel Luká Měrotín Mladeč  Náklo Slavětín 

Střeň Vilémov  Pňovice       
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ORP Olomouc  

Křelov - Břuchotín  Příkazy  Skrbeň Liboš Štěpánov Horka n. Moravou  

ORP Šternberk  

Strukov            
Zdroj: vlastní zpracování  

Jak již bylo zmíněno výše, analýza probíhala i v příslušných místních částech členských 

obcí. Na následující mapě je detailně zobrazeno území, které bylo šetřeno.  

Obrázek 1 Území MAS Moravská cesta - místní části 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z mapy je patrné, že největší počet místních části má pod svou správou město Litovel. 

Menší obce nemají pod svou správou žádnou jinou místní část nebo jen velmi malý počet. 

V těchto oblastech jsou možnosti stravování nebo ubytování velmi omezené, jelikož 

obyvatelé těchto malých obcí dojíždí do spádové obce či města, které je pro ně 

z časového i dopravního hlediska dostupné. V menších částech se většinou nachází jen 

místní hostinec či hospoda s omezenou otevírací dobou a s omezenou nabídkou služeb. 

V tabulce níže jsou zobrazeny obce, jejichž součástí jsou i místní části. Jejich počet je 

pouze 8. Zbylých 14 obcí pod svou správou nemá žádné příslušné místní části.   

Obrázek 2 Členské obce s místními částmi 

Název obce Místní části  

Bílá Lhota  Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice  

Bouzov  
Kozov, Olešnice, Bezděkov, Blažov ,Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, 

Kovářov, Obectov, Podolí, Svojanov  

Luká  Ješov, Veselíčko, Javoříčko, Střemeníčko, Březina  

Náklo  Mezice, Lhota nad Moravou  
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Příkazy  Hynkov  

Litovel  
Chudobín, Březové, Chořelice, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, 

Savín, Tři dvory, Unčovice, Víska  

Štěpánov  Březce, Moravská Huzová  

Mladeč  Nové Zámky, Sobáčov  
Zdroj: vlastní zpracování 

2 Cíl a metodika analýzy  
Cílem analýzy bylo získat přehled o ubytovacích a stravovacích zařízení na území MAS 

Moravská cesta a vytvoření mapy, která informuje o poloze jednotlivých zařízení. V mapě 

bylo rozlišeno, zda se jedná o restaurační zařízení či ubytování. Pokud daný objekt 

poskytoval oba druhy služeb (ubytování i možnost stravování), pak byly použity na jeden 

objekt dva znaky. Výsledná mapa byla zpracována v mapovém portálu Scribble maps. 

Pro znázornění daných zařízení byly použity základní dva znaky, ale u jednoho zařízení 

byla použita ještě třetí značka. Podobu již zmíněných značek znázorňuje níže uvedený 

obrázek. 

Obrázek 3 Použité znaky ve výsledné mapě 

   
Zdroj: vlastní zpracování 

Informace byly získávány především z internetových stránek obcí, či portálů, 

informujících o možnosti stravování a ubytování na daném území. Dále byly využívány 

mapy.cz nebo Googlemaps, na základě kterých byla zjišťována přesná poloha daných 

zařízení, ale také aktuální stav zařízení, například prostřednictvím aplikace Street View. V 

některých obcích proběhlo přímo terénní šetření (Březové, Dubčany). U každého zařízení 

byli monitorováni tito základní ukazatelé: název, majitel/provozovatel, adresa, telefon, e 

– mail, www stránky. Ne u všech sledovaných zařízení se však podařilo vybrané 

ukazatele získat a informace jsou tedy pro některé nekompletní.    

3 Přehled stravovacích a ubytovacích zařízení na území 

MAS Moravská cesta  

Celkový přehled ubytovacích a stravovacích zařízení naleznete v Příloze 1. Jak již bylo 

zmíněno, tato zařízení byla analyzována v členských obcích MAS Moravská cesta a jejich 

místních částí.  

Hlavními centry, které poskytují velké množství ubytovacích a stravovacích možností jsou 

obce: Bouzov, Horka nad Moravou, Litovel, Mladeč. Město Litovel dominuje v poskytování 

těchto služeb, je to díky statusu města, dále dle zvýšeného počtu podnikatelských 

subjektů, které se právě do měst koncentrují a jeho poloze v centru Hané. Obec Bouzov 

nabízí také širší možnosti v ubytování a stravování a je to podmíněno hradem Bouzov, 

který láká mnoho návštěvníků. Turisté v této lokalitě mohou setrvat další dobu a 

podnikat výlety do okolí. U obce Mladeč je to podobné, jelikož se zde nacházejí 

Mladečské jeskyně a jednou z místních částí je obec Sobáčov, ve kterém se nachází 

Sobáčovský rybník, který je atraktivní z hlediska sportovního rybolovu. Obcí Horka nad 

Moravou prochází cyklotrasa, a proto je pro návštěvníky připraveno dané zázemí. Dále se 
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zde nachází Lovecká chata, která láká návštěvníky na různé pořádané akce a westernové 

závody. Dalšími obcemi, kde sice není velký výběr z možnosti ubytování a stravování, ale 

alespoň se zde nacházejí je například obec Příkazy a Křelov – Břuchotín.  

V ostatních obcích je nabídka omezena. Je to dáno především nízkým počtem obyvatel a 

malou rozlohou. Většinou se v těchto obcích nacházejí pouze místní hostince či hospody, 

které mají omezenou otevírací dobu a mnohdy neposkytují ani možnost stravování, 

příkladem jsou obce Dubčany, Měrotín a Slavětín, ve kterých dokonce nebyl nalezen ani 

místní hostinec.  

3.1 Podrobné shrnutí pro jednotlivé obce 

Obec Bílá Lhota – v této obci se nachází pouze místní hostinec hned v centru obce u 

Arboreta Bílá Lhota. V blízkém okolí je možné navštívit nově otevřený Cafe bar, který se 

nachází v obci Červená Lhota. Do působnosti obce Bílá Lhota, také patří tzv. Nové Mlýny, 

kde se nachází objekt Stodola, který je také poměrně nově otevřen a slouží především 

vodákům nebo cyklistům. V současné době se provádí další postupné opravy a nyní už je 

možné i ubytování a možnosti stravování po předchozí domluvě.  

Obec Bouzov – je poměrně malá obec, ale díky dominantně hradu Bouzov hojně 

navštěvovaná. Hlavním objektem je zde Hotel Bouzov, který je navržen i pro certifikaci, 

díky vyšší kvalitě poskytovaných služeb. Dále se zde nachází několik hospůdek a možnost 

ubytování v soukromí. V místních částech je nabízeno soukromé ubytování v obci 

Olešnice a v obci Kozov, zde se nachází tzv. Valáškův Grunt, který poskytuje také vyšší 

kvalitu služeb (možnost ubytování i stravování). 

Obec Dubčany – velmi malá obec, u které nebylo šetřením zjištěno žádné zařízení, 

poskytující již zmíněné služby. Obyvatelé nejspíše využívají blízké větší vesnice jako 

například obec Cholina.  

Obec Haňovice – zde se nachází pouze jedna hospůdka, která ovšem dokáže poskytnout 

zázemí pro svatební hostiny, promoce apod. Takže ve vztahu k velikosti obce, je tento 

objekt zcela dostačující. Jako jedna z mála těchto zařízení provozuje internetové stránky, 

kde návštěvníky informuje o svých službách a akcích, které pořádá.  

Obec Křelov – Břuchotín – přímo v obci se nachází Penzion Křelov a poté v soukromé 

ubytování na Květinové. Ovšem dominantní je zařízení s názvem Fort Křelov, jedná se o 

pevnost, muzeum a restauraci. Tento objekt je také navržen pro certifikaci.  

Obec Luká – pro tuto obci je typická Chata Jeskyňka (ubytování i stravování), která se 

nachází nedaleko Javoříčských jeskyní. V místní části Střemeníčko je možné si 

pronajmout Chalupu. 

Obec Měrotín – stejně jako u obce Dubčany nebylo zde nalezeno žádné zařízení. 

Obec Náklo – v této obci se nacházejí dva hostince. V místních částech Mezice a Lhota 

nad Moravou se vyskytuje vždy místní hostinec.  

Obec Příkazy – v centru obce lze najít restaurační zařízení Hotel Záložna, který je 

v současné době po změně majitele rekonstruován.  Dále se zde nachází ještě tzv. 

zahradní posezení. Příkazy mají pod svojí správou i obec Hynkov, kde se nachází objekt 

Starý Mlýn, který je nyní využíván jako restaurace. Leží přímo u cyklostezky, takže je 
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navštěvován převážně ze strany cyklistů. V Hynkově, je možné navštívit i místní 

hospůdku.  

Obec Skrbeň – v obci se nachází dvě místní hospody. Na okraji obce je možné navštívit 

motorest U Zlaté křepelky, který se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice a poskytuje 

oba druhy služeb.  

Obec Slavětín – v obci se také nenachází žádné zařízení. 

Obec Střeň – jelikož se také jedná o jednu z menších obcí, tak zde můžeme najít jen 

jedno místní pohostinství.  

Obec Červenka – je to obec, která leží velmi blízko městu Litovel, ale přesto je zde 

možné navštívit dvě restaurace. Jedna leží přímo u vlakového nádraží a druhá se nachází 

na opačném konci obce.  

Obec Horka nad Moravou – celkem se zde nacházejí 4 objekty. Lovecká chata, která se 

nenachází přímo v obci, ale poskytuje širokou nabídku služeb, je navržena k certifikaci. 

Je to i díky tomu, že dochází k neustálým úpravám celého přilehlého areálu. V obci se 

dále nachází dvě restaurace a Penzion.  

Obec Cholina – jedná se o jednu z větších obcí, a občanům poskytuje možnost návštěvy 

dvou hostinců, které leží hned vedle sebe v centru obce.  

Obec Pňovice – v obci se nachází jeden hostinec a jedna restaurace s možností 

stravování.  

Město Litovel – jak již bylo zmíněno, ve městě Litovel se nachází nejširší nabídky 

ubytovacích a stravovacích služeb. Nalezneme zde ubytování v soukromý, v penzionu či 

motelu. Většina restaurací se nachází buď přímo, nebo blízko náměstí. Takže nabídka je 

poměrně široká, ale možné by bylo vhodné zapracovat na kvalitě poskytovaných služeb. 

Dále zde můžeme najít několik kaváren. Pro Litovel je také níženo několik subjektů 

k certifikaci, jedná se například o Cafe restaurant Záložna, Restaurace Muzeum, IN LIFE 

kemp či Kavárnu Ječmínek.  

Obec Strukov -  v této obci se nachází pouze místní hostinec, a to hned na začátku obce.  

Obec Liboš  - celkem se zde nacházejí 3 zařízení (penzion a dvě restaurace). Zde je 

nutné vyzdvihnout, že tato zařízení mají zřízené webové stránky a e – mailovou adresu.  

Obec Štěpánov – obec je celkem rozlehlá a nachází se zde 4 restaurace a jedna plní i 

funkci penzionu. V místních částech se podobná zařízení nevyskytovala.  

Obec Vilémov – v obci se nacházejí dvě restaurace a to Sokolská hospoda a Hospůdka Na 

Baště. Dále je zde možno navštívit Čajovnu Mamre, kde se často pořádají různé akce.  

Obec Mladeč – přímo v obci se nachází Penzion Romeo, kde je možné se ubytovat a 

Hostinec U Zlaté křepelky. Nabídka není široká i přesto, že je obec navštěvována díky 

Mladečským jeskyním. Místní částí obec Mladeč je i obec Sobáčov, ve které se nachází 

Sobáčovský rybník, zaměřen na sportovní rybolov. Je zde možná se ubytovat v chatkách 

a nyní je nově otevřená Hospůdka U Pily, kde je možné se občerstvit. Další místní částí 

jsou Nové Zámky, kde se nachází bývalý vojenský areál, který je postupně 

rekonstruován a nyní je možnost se zde ubytovat ve 2 apartmánech.  
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3.2 Nedostatky ubytovacích a stravovacích zařízení 

Při analýze území z hlediska možnosti ubytování a stravování se zjišťovaly základní 

informace o daných zařízeních, jak je uvedeno kapitole 2 Cíl a metodika analýzy. A při 

tomto šetření byly zjištěny mnohé nedostatky. Mezi základní patří: 

 U malých obcí či místních částí není možné, až na nějaké výjimky, vůbec daná 

zařízení najít, jelikož obce nemají na svých stránkách uveden základní výčet 

podnikatelských subjektů působících v dané obci  

 U daných zařízení není uveden provozovatel/majitel  

 Chybí kontakt na provozovatele (není zde možnost žádného kontaktu s majitelem) 

 Chybí e – mail (většinou pouze telefonní číslo) 

 Chybí webové stránky  

  U nalezených zařízení je většinou uveden pouze telefonní kontakt, někde nelze dohledat 

ani ten. Webové stránky a e – mailové adresy se vyskytují výjimečně. Myslím si, že je 

velký nedostatek, který může bránit rozvoji cestovního ruchu. Mnozí, kteří naším územím 

projíždějí, ať jsou to cyklisté, turisté nebo jiní návštěvníci, nemají možnost se o 

některých možnostech ubytování či stravování dozvědět, natož zjistit jaké služby dané 

zařízení poskytuje.   

4 Návrhy pro certifikaci HANÁ regionální produkt 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

Po analýze všech zařízení bylo navrhnuto 12 potenciálních žadatelů o získání značky 

Haná regionální produkt. V potaz byla brána kvalita a rozsah nabízených služeb. 

Převážná část je tvořena subjekty, které nabízí oba druhy služeb (restaurace a 

ubytování), v menší míře jsou zastoupena pouze restaurační zařízení.  

Ikona Název služby
Provozovatel/

majitel
Adresa Telefon E-mail www stránky

hotel a 

restaurace

Hotel a restaurace 

BOUZOV  - 

Bouzov 15,          

783 25 Bouzov 724 486 000

hotel@hotelbo

uzov.cz http://www.hotelbouzov.cz/

hotel a 

restaurace Valáškův grunt Petr Poulíček

Kozov 7,              

783 25 Bouzov

585346312     

585 346 315  

585 346 144

info@valaskuv

grunt.cz

http://www.valaskuvgrunt.eu

/

restaurace Fort Křelov  - 

Na Fortu 392/1

783 36 Křelov-

Břuchotín 777 161 722

citadela@forty

.cz http://www.forty.cz

restaurace a 

ubytování 

Motorest Zlatá 

křepelka  - 

Na Křepelce 96/1

783 35 Skrbeň 585 381 278  - 

http://www.mchead.net/krep

elka/index.htmhotel a 

restaurace Hotel Záložna Vladimír Hladík Příkazy 18 585 967 311  -  - 

restaurace a 

ubytování 

Lovecká chata 

Horka nad 

Moravou Vlastimil Sedláček 

Vodní 6,               

783 35 Horka nad 

Moravou 585 378 070

autodemont@v

olny.cz

http://www.autodemont.cz/c

z/chata/

restaurace 

Cafe restaurant 

Záložna

Nám. Přem. 

Otakara 762, 

78401 Litovel

730172839 

rezervace: 

739 638 772

crhovi@sezna

m.cz

restaurace 

Restaurace 

Muzeum  - 

Smyčkova 795,    

784 01 Litovel 603 910 775

info@muzeumli

tovel.com www.muzeumlitovel.com

penzion a 

restaurace U starého mlýna  - 

Mlýnská 678,      

784 01 Litovel 585 150 417

penzion@ustar

ehomlyna.cz http://www.ustarehomlyna.cz

restaurace a 

ubytování 

IN LIFE - Vodácký 

kemp

Loděnice - 

Komárov 228,                

784 01 Litovel 774 445 599 petr@in-life.cz http://www.in-life.cz

kavárna a 

potraviny 

Regio kavárna a 

potraviny 

Ječmínek  - 

Nám. Přem. 

Otakara 785,                 

784 01 Litovel 731 677 354

dvorakova@je

cminek-

litovel.cz

http://www.jecminek-

litovel.cz/

restaurace a 

penzion  Penzion Romeo  - 

Mladeč 61,         

783 21 Mladeč  604 750 665

penzionromeo

@seznam.cz http://www.penzionromeo.cz
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Nejvíce navrhovaných zařízení je situováno ve městě Litovel, jelikož má největší rozsah 

ubytovacích a stravovacích zařízení s různou kvalitou nabízených služeb. Konkrétně se 

jedná o 2 restaurace (Cafe restaurant Záložna, Restaurace Muzeum), 3 ubytovací 

zařízení i s možností stravování (U starého mlýna, IN LIFE, Penzion Romeo) a také Regio 

kavárna a potraviny Ječmínek.  

Další potenciální certifikovaná zařízení se nachází v obci Bouzov a to Hotel a restaurace 

Bouzov a její místní části Kozov (Valáškův Grunt).  

Poslední 4 návrhy se nachází v obcích Křelov – Břuchotín (Na Fortu), Skrbeň (Na 

Křepelce), Příkazy (Hotel Záložna), Horka nad Moravou (Lovecká chata).  
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5 Závěr  

Analýza cestovního ruchu na území MAS Moravská cesta přinesla základní přehled o 

možnostech ubytování a stravování v této oblasti. Šetření proběhlo na základě mapových 

portálů a sbírání informací v terénu. Následně byla vypracována interaktivní mapa pro 

celé území MAS Moravská, tedy pro všechny obce a jejich části.  

Výsledkem bylo zjištění, že největší koncentrace zařízení, poskytujících stravovací a 

ubytovací služby je vždy přímo v obcích nebo v jejich blízkosti, jelikož jsou centrem 

cestovního ruchu. To znamená, že se zde nachází kulturní památky i historické nebo 

rekreační plochy (koupaliště, vodní nádrže). Ostatní obce neposkytují dostatečné služby 

v této oblasti díky velké vzdálenosti od větších center v území a neatraktivnosti z pohledu 

cestovního ruchu. Ke zlepšení situace by pomohlo například vedení nových tras 

cyklostezek kolem těchto obcí a vytvoření zázemí pro možné zastávky návštěvníků.  

Analýza je doplněná o návrhy pro certifikaci HANÁ regionální produkt. Celkem bylo 

navrženo 12 subjektů, které by mohly o certifikaci požádat a mít šanci pro její získání.   
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Přílohy  
Příloha 1 Café Bar Quartusch -  Červená Lhota 
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Příloha 2 Hospůdka u Kolmanů - Haňovice 
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Příloha 3 Hotel a restaurace Bouzov 

 

Příloha 4 Valáškův grunt – Bouzov (Kozov) 
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Příloha 5 Světnička v podhradí – Bouzov 
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Příloha 6 Penzion – Ubytování Květinová (Křelov) 
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Příloha 7 Penzion Křelov (Křelov) 

 

Příloha 8 Hotel Prachárna – Křelov 
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Příloha 9 Restaurace Citadela – Fort Křelov 
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Příloha 10 Hospoda Na statku – Skrbeň 
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Příloha 11 Restaurace Na pindě – Slavětín 
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Příloha 12 Hostinec U Vardů – Červenka 

 

 

Příloha 13 Penzion Horka – Horka nad Moravou 
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Příloha 14 Lovecká chata Horka nad Moravou 

 

 

Příloha 15 Kavárna Slunečnice – Pňovice 

 



23 
 

Příloha 16 Restauračka u Laďu – Liboš 
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Příloha 17 Bowling – bar Q – Štěpánov 

 

Příloha 18 Rybářská hospoda – Štěpánov 
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Příloha 19 Penzion Romeo – Mladeč 

 

Příloha 20 Hostinec U zlaté křepelky – Mladeč 
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Příloha 21 Restaurace Amazonka – Litovel 
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Příloha 22 Mlýnice – Litovel 

 

Příloha 23 Apartmány – Alena Dehnerová 
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Příloha 24 Apartmány Pekin – Litovel 

 

Příloha 25 Avanti – pizzerie, cocktail bar 
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Příloha 26 Herna bar Alibaba – Litovel 
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Příloha 27 Pizzeria bowling – Litovel 

 

Příloha 28 Cafe restaurant Záložna – Litovel 
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Příloha 29 Dvůr Nové Zámky – Litovel 
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Příloha 30 Herna bar Myslivna – Litovel 

 

Příloha 31 Kavárna Modrá kočka – Litovel 
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Příloha 32 Motel Bábek – Litovel 

 

Příloha 33 Resturace Muzeum – Litovel 
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Příloha 34 Penzion Nová Ves – Litovel 
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Příloha 35 Restaurace U Šmoldasů – Litovel 

 

Příloha 36 Restaurace Za školou – Litovel 
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Příloha 37 U starého mlýna – Litovel 

 

Příloha 38 Restaurant Prachárna – Křelov – Břuchotín 
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Příloha 39 Březové – Pohostinství U Vody 

 

Příloha 40 Chudobín – Hostinec Pod Zámkem 
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Příloha 41 Myslechovice – Hospůdka Pod Rampachem 
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Příloha 42 Rozvadovice – Hostinec 

 

Příloha 43 Nové Mlýny – Řimice (Stodola Nové Mlýny) 
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Příloha 44 Březové – Chata Storm 
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Příloha 45 Nasobůrky – Hostinec 
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Příloha 46 Sobáčov – Hospůdka U Pily 

 

Příloha 47 Hynkov – Starý Mlýn 
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Příloha 48 Sobáčov – Ubytování Sobáčovský rybník 

 

Příloha 49 Skrbeň – Motorest Zlatá křepelka 
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