
Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
Karel a Magdalena Švandovi
Penzion Stanský mlýn
Stan 25
539 01 Hlinsko
Tel.:  +420 777 912 092

+420 777 912 091
E-mail: stanskymlyn@seznam.cz
www.stanskymlyn.cz

Penzion se nachází na území Hlinecka, v obci Vítanov, místní části Stan. Leží 
v malebném místě v údolí řeky Chrudimky a spojuje oblast dvou chráněných 
krajinných oblastí. A to CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Historické kořeny 
Stanského mlýna sahají hodně do minulosti. Dochovány jsou záznamy z 16. století.

Celková kapacita penzionu činí 21 lůžek ve třech apartmánech a dvou pokojích 
provozovaných celoročně. Dobovou atmosféru ve všech apartmánech a pokojích 
dotvářejí původní trámy a vazby, stylový nábytek a dubové podlahy. Součástí 
penzionu je společenská místnost – bývalá mlýnice, která slouží ubytovaným 
hostům nebo se zde konají svatby a oslavy různého charakteru s možností 
pronájmu veškerých prostor. Z mlýnice je přístup také na venkovní terasu, 
která nabízí příjemné letní posezení s výhledem do okolní přírody. Zařízení je 
koncipováno v selském stylu a je částečně bezbariérové. Hosté mají k dispozici 
venkovní bazén, dětské hřiště, ohniště, mohou si zapůjčit kola nebo nakoupit 
regionální výrobky od místních producentů. V prostorách penzionu se nachází 
100 let stará, zrekonstruovaná a plně funkční malá vodní elektrárna s Francisovou 
turbínou o výkonu 22 kW, kterou si mohou hosté prohlédnout.

Pobyt v malebném penzionu Stanský mlýn si může zákazník objednat telefonicky, 
emailem nebo přes rezervační formulář umístěný na webových stránkách 
www.stanskymlyn.cz, kde nalezne i tipy na výlety.

Certifikováno značkou „Kvalita z Hlinecka“ bylo ubytovací zařízení:

• Penzion Stanský mlýn

Penzion Stanský mlýn

Klid a harmonie



Katalog certifikovaných produktů vydává 
MAS Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem

Kvalita z Hlinecka

Penzion Stanský mlýn nabízí ubytování ve 3 samostatných, stylově vybavených 
apartmánech, z nich 2 jsou šestilůžkové a jeden čtyřlůžkový. Každý apartmán 
má vlastní kuchyň, ložnici, koupelnu a WC. Všechny jsou komfortně vybaveny 
selským nábytkem. Samozřejmostí každého apartmánu je televizor, připojení 
k internetu, lednička, mikrovlnná trouba a kompletně zařízená kuchyňka.

V zimních měsících mohou hosté posedět ve společenské místnosti v příjemném 
teple u kachlových kamen. Vzhledem k nadmořské výšce Hlinecka panují 
v zimním období v regionu příznivé sněhové podmínky pro sjezdové lyžování 
v nedalekých lyžařských areálech. Na své si přijdou také běžkaři, pro které je 
připraveno přes 40 km běžeckých tras.

Zdejší krajina je přímo ideální pro cyklistické výlety. Blízké i vzdálenější okolí 
penzionu je protkáno sítí cyklotras, turistických, naučných a oddechových 
stezek, které vybízí k návštěvě kouzelných zákoutí celého Hlinecka.

V blízkém okolí penzionu mohou hosté navštívit stavby lidové architektury. 
Procházku po zdejších lesích si mohou na podzim zpestřit sběrem hub. Ten, 
kdo se rád dívá na okolní malebnou krajinu z koňského sedla, může navštívit 
jezdecký a výcvikový oddíl ve Svobodných Hamrech.

Stanský mlýn nabízí zákazníkům klidný odpočinek a pobyt na zdravém 
venkovském vzduchu včetně všech místních přírodních a kulturních atraktivit.


