Skalní útvary Zlínského kraje 2018 – 2019
V sobotu a v neděli 23. a 24. 6. 2018 proběhl již třetí letošní díl turistické akce oblasti
KČT Valašsko-Chřiby „Skalní útvary Zlínského kraje“. V sobotu byly na pořadu Zadní Držkovské
skály a Králky u Lukova. S Janou i Miluškou a Zbyňkem Vaňurovými jsme zašli prvně na
Držkovské skály, a to od rybníčka hájovny v údolí potoka Dřevnice. Pěšky to byl do skal asi 1 km.
Skály jsme díky Zbyňkové aplikaci v mobilu našli bez problémů, i když leží mimo značku a
nevede k nim žádná cestička. Trochu problém byl najít kontrolu, která sídlila pod převisem v zadní části skal. Zpáteční
cestu jsme využili ke sbírání hub a také jich našli menší pytlík.
Z Držkové jsme se přesunuli do Lukova na parkoviště k výchozímu rozcestníku značek na Hrad. Skalní útvar
Králky leží na zelené kousek od hradu Lukov. Skály nejsou veliké, ale prochází tu mnoho turistů, kteří míří na hrad. Také
my jsme po registraci pokračovali na zříceninu hradu. Nejprve na kafíčko a pak na rozhlednu a okruh kolem hradu.
V neděli se kontroly přesunuly do Hostýnských vrchů. První jsme absolvovali skálu Smrdutou ve stejnojmenné
přírodní rezervaci. Zvolili jsme 2,5 km dlouhou cestu z Tesáku po vrstevnicové lesní cestě. Podle mapy po ní měla vést
naučná stezka, ale značku jsme žádnou nenašli. I tyto skály jsou schované v lese. Hlavní věž je však mohutná, ale okolní
vzrostlé stromy nepřevyšuje.
Druhý skalní útvar – Skalný jsme dosáhli z Rusavy. Vzdálenost 1,5 km je malá, ale převýšení 250 m dalo zabrat.
Na Skalném je vice roztroušených skal. K té hlavní nám ukázala cestu kontrola. Taktéž skalní věž skrytá v lesíku. I tato
skála je poměrně vysoká a cvičí tu horolezci. Jsou na ni i pamětní desky odkazující na horolezecké tragédie.
Příští termín stanovili pořadatelé na 22. a 23. 9. 2018 a skály se nacházejí v okolí Valašského Meziříčí. To je dobrá
příležitost i pro další členy našeho klubu.
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