DOPRAVA - AUTEM - VLAKEM - AUTOBUSEM
RUSAVA
Autem: Z Čech i ze Slovenska můžete jet přes Brno po dálnici až do Kroměříže. Dále směr
Holešov a Bystřice pod Hostýnem. Odbočka do obce Rusava je kousek před Bystřicí p.Host. - v obci Hlinsko pod Hostýnem - z hlavní cesty zde odbočíte doprava a pojedete cca 5 km
přes vesnice Chomýž a Brusné do Rusavy, kde cesta končí.
Ze směru Uherské Hradiště ( i ze Slovenska ) je možné jet do Holešova a Bystřice p. H.
přes Zlín.
Z Ostravy a Frýdku-Místku je nejlepší jet do Hranic na Moravě, zde odbočit na Valašské
Meziříčí a za lázněma Teplice nad Bečvou ( jsou na druhém břehu řeky Bečvy ) odbočit
do Bystřice p.H. ( 19 km ). Z B.p.H. pak přes obce Slavkov p.H. a Brusné do Rusavy ( 7 km ).
Ze směru od Pardubic a Hradce Králové jeďte nejlépe přes Olomouc do Přerova, odkud
pojedete směr Bystřice pod Hostýnem (cca 20 km). Z Bystřice p.H. opět přes Slavkov p.H.
a Brusné do Rusavy (7km). Plánovač trasy pro Čechy i Slovensko najdete na: www.mapy.cz.
V Rusavě pojedete na první “Y” křižovatce doleva, kolem školy, obecního úřadu, evang.
kostela a hospody do kopce, cca 250 m za “esíčkem” ( kameny u cesty ) bude dřevěná
zastávka autobusu “U lomu”, hned za ní odbočíte z hlavní cesty doprava do kopce ve směru
jízdy a pojedete táhlou serpentinou asi 1 km až k zákazu vjezdu. Zde je odbočka doprava
“kolmo” do kopce ( jediná odbočka ), která vás dovede přímo k nám. Parkoviště je u chaty
( bývalá chata Koryna, pokud se budete chtít zeptat na cestu místních ). V zimě potřebujete
sněhové řetězy na poslední úsek cesty !!, nebo zaparkujte pod kopcem cca 200 m od chaty
( řetězy je ovšem často třeba i na dojetí sem ). Autobus k nám může vyjet pouze v létě.
Vlakem nebo autobusem: Do Bystřice pod Hostýnem dojedete snadno vlakem nebo
autobusem ze směru od Prahy, Brna, Olomouce i Ostravy. Dále jeďte autobusem do Rusavy
- Hořanska, zastávka “U lomu”. Jízdní řády vlaků, autobusů a nejlepší způsob dopravy k nám
můžete najít na: www.idos.cz . Autobus do Rusavy jede i z Kroměříže či Holešova.
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