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110 zlatých David Porč a jeho rodina vlastnila stavbu a okolní 
polnosti až do roku 1955. 

Pak stavba jen chátrala, až se stala prakticky neobyva-
telnou. Zaniklý a zdevastovaný mlýn koupili tři majitelé 
a rozhodli se ho obnovit a zpřístupnit veřejnosti. Mlýn byl 
za pomoci památkářů adaptován do podoby, jakou měl 
asi kolem poloviny 19. století. 

Hlavní dominantou je přes 4 m vysoké mlýnské kolo. Jelikož 
to původní se nedochovalo, bylo sem převezeno ze zaniklého 
mlýna ve východních Čechách a pod odborným dohledem 
kousek po kousku zrestaurováno tak, aby bylo plně funkční. 

Je libo strávit týden, nebo aspoň prodloužený víkend ve starém mlýně? 
Nebo třeba ve vodárenské věži či v koruně stromu? Nebo raději na vodě, 
v chatce, kterou jste si mysleli, že najdete jen na Maledivách? Vyvedeme 
vás z omylu. Hausbóty, zámky, hrady – to vše je běžné. Naše země 
nabízí mnohem více netradičních možností ubytování, většinou 
spojených se zážitky, než jste vůbec tušili.

Svět se konečně po pauze pomalu otevírá a my si ještě 
více uvědomujeme, jak moc je svoboda důležitá. Ko-

nečně můžeme vyrazit do světa, na výlet, naplánovat si 
dovolenou. A stále více se rozhlížíme po místech, kde by-
chom i u nás, v Česku, mohli prožít trochu jinou dovole-
nou. Možností je vskutku nepřeberně, a to po celém území 
Čech a Moravy. Stačí si jen vybrat, kam vyrazit v létě, nebo 
hned po sezoně, protože kapacity většiny míst jsou již plné. 

DOVOLENÁ S KLAPOTEM MLÝNSKÉHO KOLA 
Větrné a především vodní mlýny se těší v posledních letech 
velké popularitě. Zejména na Moravě a ve Slezsku jich je 
plno a mají různé využití. Porčův mlýn v jihomoravských Bý-
kovicích, zrekonstruovaný podle původní dokumentace, 
stojí kousek od rybníka a mlýnské kolo se roztočí při každé 

prohlídce. Mlynář zasvěceně hovoří o historii stavby a každý 
si odtud odnese sáček „vlastnoručně“ namleté mouky. 

Ráno vás jen těžko cokoli vzbudí, spí se tady jako v ba-
vlnce. U rybníka jen občas kvákají žáby a sedí zde několik ti-
chých bláznů. Sluneční paprsky se pomalu opírají do klidné 
hladiny ozdobené lekníny. Večer je tu živěji – na břehu ryb-
níka je krčma s venkovní zahrádkou a dětský koutek s pí-
skovištěm a klouzačkou. Je to ideální místo na výlet nebo 
celý víkend. Kromě prohlídky historického mlýna jsou zde 
pro rybáře připraveny i speciální rybářské programy. 

Porčův, původně Jabůrkův, mlýn má, stejně jako většina 
mlýnů, pohnutou historii, která sahá až do roku 1526. 
V roce 1580 jej údajně získal renesanční kavalír Jan Šem- 
bera Černohorský z Boskovic, včetně dalších usedlostí ná-
ležejících k bořitovské faře. V září roku 1676 mlýn koupil za 

K vidění je zde nejrůznější nářadí, které mlynáři pomá-
halo při mletí, a také mlynářova světnice, kde bydlel s ce-
lou svou rodinou. Ve mlýnici se nachází velká moučnice, 
sloužící k prosívání semleté mouky. V patře je umístěna his-
torická obrazárna s dobovými fotografiemi a obrazy i po-
drobnou historií Porčova mlýna. Na dvoře je pak k vidění 
sbírka starých zemědělských strojů, např. mlátička, žací 
stroje nebo cepy.  

Zdeněk Růžička, Milan Růžička a Ladislav Šumbera vědí, 
že nákladná investice se jim nikdy nevrátí, ale rozhodně ne-
litují. Porčův mlýn je totiž skutečně místem, kde na nás dý-
chá historie. Zejména pokud zde strávíte noc v jednom ze 
tří luxusních pokojů! 

VĚTRNÝ MLÝN NA SLOVÁCKU 
V každém případě je dominantou krajiny. Když projíždíte Ky-
jovskem, nelze přehlédnout Bukovanský mlýn majestátně 
se tyčící nad krajinou. Přestože jde o moderní stavbu z roku 
2004, dýchne na vás okamžitě atmosféra Slovácka. Maji-
tel si zde splnil svůj životní sen – postavil si vlastní větrný 
mlýn. Dnes je Bukovanský mlýn a všechny jeho přilehlé 
atrakce lákadlem pro návštěvníky z blízkého i dalekého 
okolí. 

Cyklisté, rodiny s dětmi, hráči minigolfu, milovníci výhledů 
– všechny tyto skupiny dokáže uspokojit místo na vrcholu 
kopce mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky u Kyjova. Je s po-
divem, že pro zahraniční turisty je místo zatím neobjevené. 

Historii mlýna se věnovala v jednom z dílů i Toulavá kamera. 
Dvacetiminutový dokument je možné zhlédnout jak přímo 
ve druhém patře mlýna, které slouží i jako promítací sál se 
stálou expozicí fotografií a dokumentace o mlýně, tak on-
line (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-
toulava-kamera/210411000320606/obsah/116819-porcuv
-mlyn).  

TOULAVÁ KAMERA O PORČOVĚ MLÝNĚ 

Bukovanský mlýn leží na Kyjovské cyklistické trase, 
takže je vynikajícím výchozím bodem pro cykloturis-
tiku. V oblasti vinohradů a starodávných poutních míst 
se často konají festivaly a slavnosti (např. Slovácký rok 
v Kyjově), stejně tak košty vína. Lákadlem je také plavba 
po Baťově kanále. V okolí je množství hradů, zámků 
a nepřeberný počet rozhleden. Pouhých 15 minut 
autem, v Bukovanech, se nachází Křížová cesta – ne-
všední moderní umělecké ztvárnění klasické křížové 
cesty od Zdeňka Slováčka a Lubomíra Jarcovjáka. Na 
okraji pole, od kapličky z kopce, jsou umístěny nejrůz-
nější objekty, symbolizující Ježíšova zastavení.

TIPY NA VÝLETY KOLEM BUKOVANSKÉHO MLÝNA Netradiční ubytování v Čechách:  
na vodě, v koruně stromu či  
ve věži-majáku
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Za myšlenkou větrného mlýna stojí kyjovský rodák Josef 
Kouřil, který si tak doslova splnil svůj dětský sen. 

Areál Bukovanského mlýna se nachází v nadmořské 
výšce 330 m a je vystaven v tradičním stylu moravského 
Slovácka – a stejně tak v restauraci nabízejí tradiční krajové 
speciality… Pod restaurací je rovněž tradiční kvelbený sklep 
s posezením a bohatou vinotékou. Každý, kdo se zde uby-
tuje v jednom ze čtyř samostatných stavení nebo v pod-
kroví Mlynářského stavení, má jedinečnou možnost se 
s krajem a jeho zvyklostmi seznámit.  

Dominantou je třípatrová budova větrného mlýna, který 
poskytuje nádherné výhledy do okolí – kromě Dolňácka do-
hlédnete i na Bílé Karpaty nebo Chřiby, při dobré viditelnosti 
je možné spatřit i kopec Kobyla u Bratislavy. V mezipatrech 
se nachází malé muzeum s ukázkou tradičního slovác-
kého životního stylu a typickou keramikou z nedalekých dí-
len Náplavových a Kaňovských, již je možné zde zakoupit. 
Dole je Krbovna – malý salonek určený pro rodinné oslavy 
nebo menší akce, jinak i pokladna a začínající prodejna tra-
dičních výrobků. Lze tu okoštovat víno, nebo si třeba pro 
svého potomka zapůjčit slovácký kroj. 

Venku je dokonalé zázemí pro děti všech věkových ka-
tegorií – nechybí dětské hřiště s klouzačkou a houpač-

kami, ale ani bazén. Pod lopatkami mlýna je možné se vě-
novat minigolfu nebo lukostřelbě, nebo si dát na letní 
zahrádce grilovanou specialitu a půllitr piva. Děti milují 
zvířenu, kterou si mohou pohladit nebo nakrmit. Najdou 

zde pár koní, poníky, osly, kozy a ovce. Jelikož velkou část 
návštěvníků tvoří cyklisté – Bukovanský mlýn leží na tepně 
cyklistických stezek, velmi příjemný je masážní chodníček, 
který uleví bolavým chodidlům a nohám. Od minigolfu 
dolů vede stále nedokončená Alej českých panovníků se so-
chami postav z českých bájí a pověstí. Po dokončení 650 m 
dlouhé stezky zde bude 79 soch od Václava Poliana z Olo-
mouce. Výbornou zábavou pro děti je vylézat na podstavce 
a pózovat v duchu Přemysla Oráče, kněžny Libuše nebo 
Kroka. 

DOBČICKÉ RYBNÍČKY 
S novou koncepcí ubytování v tuzemsku přišel i jihočeský 
projekt Dobčické rybníčky, který je propagován jako ry-
bářská dovolená v Pošumaví, u CHKO Blanský les mezi ma-

lebnými vesničkami Dobčice, Lipanovice a Holašovice, 
pouze 20 km od Českých Budějovic. Právě blízkost Hola-
šovic, které jsou tradiční ukázkou jihočeského venkov-
ského baroka, chráněná UNESCO, zaručuje další možnosti 
výletů, zejména v letních měsících. 

Také tato forma ubytování je spojena se zážitkem, jímž 
je zde pozorování přírody: originální „glamping“ ubytování 
za účelem poznávání a pozorování přírody z dřevěných 
chatiček situovaných na vodní hladině a ve stromech. 
Skvělé je, že zde není zavedena elektřina, takže si užijete 
skutečně klidnou dovolenou. Koncepci treehousů známe 
hodně z Indonésie, ale je populární po celém světě.  

Každá chatička má své jméno a svá specifika. Na vodní 
hladině plavou Verunka a Madlenka, jež jsou ukotveny u du-
bového mola, obě mají poměrně prostornou terasu a hal-
týře pro případné rybářské úlovky. Stromová chatička 
Amálka je vybudována ve výšce 4 m, napůl nad zemí a na-
půl nad vodou.  

Projekt autentického bydlení ve spojení s přírodou je pod-
pořen i službami – k vytápění a ohřevu vody v bojleru slouží 
kamna s varnou plochou, užitková voda k osprchování se 
čerpá ruční pumpou uvnitř chatičky přímo z rybníků, a uvnitř 
každého domečku najdeme solární lampy a ruční lucer-
ničky. Pitnou vodu si každý nalévá z kanystrů a hygienické zá-
zemí tvoří klasické kadibudky. Každá chatička má i své vlastní 
ohniště s grilem. Bohužel v chatkách se nelze ubytovat 
s dětmi vzhledem k jejich umístění na vodě nebo ve výšce. 

V KORUNÁCH STROMŮ – TENTOKRÁT I S DĚTMI 
Na oblibu ubytování ve výškách vsadilo i ubytování v Jese-
níkách, nabízející domy v korunách stromů, Treehouses 
Sněžník. Tentokrát je „child“ a „pet friendly“, a děti i domácí 
mazlíčky můžete vzít s sebou, aby poznali stylovou boudu, 
kam si snídani můžete vytáhnout přímo na laně. 

Samozřejmě i zde je vše bez elektřiny a připojené vody, 
ale v chatičce už pak naleznete vše – pitnou vodu, lampičky 
i vařič. Vytápění srubu zajišťují kvalitní norská kamínka na 
dřevo, jež umožňují celoroční ubytování, jelikož teplota 
zde neklesne pod 20 °C. Kromě rodiny, jež najde v koruně 
stromu manželskou postel i palandu, je ubytování uzpů-
sobeno i pro partu kamarádů, kteří se mohou v pohodě utá-
bořit na louce a zázemí mohou využívat společně. Jako bo-
nus je k dispozici i cedrová sauna. 

Dobčické rybníčky – 

originální „glamping“ 

ubytování za účelem 

poznávání a pozorování 

přírody z dřevěných 

chatiček situovaných 

na vodní hladině a ve 

stromech. 

 H
Treehouses Sněžník
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ROUBENKY A SRUBY 
Roubenky a sruby patří dnes již k běžným, ale přesto velmi 
žádaným formám ubytování. Najdeme je prakticky po ce-
lém území naší republiky. Novodobým trendem je i budo-
vání nových, modernímu bydlení přizpůsobených roube-
ných domů, jež zvenku vypadají tradičně, ale uvnitř 
poskytují veškerý luxus.  

Většina roubenek z nabídky různých společností i jednot-
livců dobře zapadá do okolní krajiny i do celkové zástavby vsi. 
Roubené domy přitom nemají udivovat tovární dokonalostí, 
ale krásná je na nich jejich nepřesnost, nepravidelnost a je-
dinečnost, z níž má být stále čitelný přírodní původ stavebního 
materiálu, velký podíl rukodělné práce i viditelné stopy ře-
meslného opracování. Každá roubenka, ať už je v severních 
Čechách, Jeseníkách, nebo jinde, vychází z tvarosloví lidových 
domů a je vždy originálem. I proto si dovolenou zde užijete. 
Roubenky mají nenahraditelnou atmosféru, na níž se pode-
pisují organické materiály, třeba letokruhů trámů. 

K výstavbě roubenek jsou často využívány tradiční te-
sařské dovednosti, aplikované do moderního pojetí sta-

veb. Firmy, které se jejich stavbou zabývají a dále je pak 
prodávají nebo pronajímají, ctí původní materiály a kladou 
důraz na funkčnost. Stejně jako u původních roubenek, je 
jedním z hlavních prvků většiny staveb, jež si můžete vy-
brat pro rekreaci, okno. Špaletová okna vyrobená ze dřeva 
většinou vydrží sto let. 

VODÁRENSKÁ VĚŽ S VYHLÍDKOU 
Rovněž v Moravskoslezském kraji, ve Vratimově, se můžete 
ubytovat ve zrekonstruované vodárenské věži z roku 1931, 
jež má velice netradičně a originálně řešený interiér, kde se 
cítíte jako na majáku. Jen místo moře zde máte z ochozu 
výhledy na pole a louky a k dispozici venkovní plochu o roz-
loze 2 500 m2 a vnitřní prostory o třech patrech. Celkem je 
v Art Tower Vratimov k dispozici šest lůžek ve dvou ložni-
cích, kuchyně, dvě koupelny a obří obytná místnost. Zají-
mavostí interiéru jsou např. prosklené podlahy nebo na-
prostá dominanta – unikátní koupelna s průhledem celou 
věží. 
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Novodobá roubenka, 
kde????????

Vodárenská věž  
Vratimov


