Skalní útvary Zlínského kraje 22. – 23. 9. 2018
Ve dnech 22. a 23. září 2018 proběhla již letošní čtvrtá část tematického
turistického odznaku „Skalní útvary Zlínského kraje“. Na pořadu byly v sobotu
skály Jarcovská kula a Čertův kámen a v neděli Medůvka a Svantovítova skála.
V sobotu počasí neslibovalo pohodu, a tak jsme vyjeli na túry ke skalám jen tři.
Začínali jsme z Loučky – Podolí po promoklých lesních cestách až k Čertovu
kameni. Na kontrole u nevelké skály nás přivítal Láďa Hojgr s manželkou a na důkaz návštěvy jsme obdrželi
nálepku tohoto skalního útvaru. Ze skály byly krásné výhledy na Hostýnské vrchy a to proto, že kopec i
okolní kopečky jsou téměř bez stromů po kůrovcové kalamitě.
Na druhou skálu jsme zajeli do Brňova u Jarcové. Odtud pak pěšky příkrým a někde kluzkým chodníčkem po
modré tz. asi jeden kilometr k Jarcovské kule (či gule). I tady měli službu kamarádi z Valašského Meziříčí. Na
doporučení jsme ještě prošli kousek lesem na vrchol kopce k horní části lyžařského vleku. Také odtud byly
daleké rozhledy a především na celé Valašské Meziříčí.
V neděli se naše posádka (Zbyněk, Honza a Jana) rozšířila ještě o Milušku. Zajeli jsme přes Malou Lhotu po
lesní úzké asfaltové cestě téměř až ke skále Medůvka. U rozcestníku nás ale nejdřív zaujala replika
dřevěného větrného mlýna (viz na fotkách). Je na soukromém pozemku s dalšími historickými replikami
studny s rumpálem a včelína. V Brňově jsme potkali houbaře s košem a kýblem hub, tak jsme cestou ke
skále také zkoušeli štěstí. Tady ale téměř nerostli. U skály jsme vyfasovali samolepky s fotkou Medůvky a
přemístili se na přehradu Bystřička na parkoviště k bývalému hotelu Klenov. K Svantovítskému skalnímu
útvaru dlouhému 60 m to bylo tři kilometry. Ani tady jsme na houby nenarazili. Také u této skály jsme si
mohli díky kůrovci vychutnat výhledy na Radhošť, Ondřejník i Javorník s Kyčerou. Zpět nás Zbyňkova
navigace provedla lesními neznačenými cestami k autu, ale hub jsme našli jen málo.
Plánované jsme splnili a na další, letos poslední oficiální termín skalních útvarů se těšíme 20. a 21. 10.
2018. Tentokrát to bude v okolí Lidečka.
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