SKALNÍ ÚTVARY
ZLÍNSKÉHO KRAJE

turistickou značku, která nás dovedla zpět na výchozí bod dnešní
túry. V nohách jsme měli 13 km.

Miláčka, Komínské skály, Kozel,
Čertovky

V neděli jsme vyrazili v 8 hodin, abychom na kontrole u skalního
útvaru Kozel byli v 10 hodin, což je čas začátku kontroly. Díky
stáhnuté aplikaci v mobilu jsme si mohli dovolit začátek trasy
absolvovat neznačenými cestami, abychom posléze narazili na
žlutou turistickou značku, která nás dovedla na rozcestí U křížku.
Odtud to bylo už jen kousek po červené turistické značce ke
skalnímu útvaru Kozel. Spočítáno jsme to měli přesně, protože v
9:55 jsme byli na místě. Po stejné turistické značce jsme
pokračovali směrem ke skalnímu útvaru Kazatelna a k rozcestí Pod
Ocáskem. Dále jsme si museli dát pozor, abychom nezapomněli
odbočit na neznačenou cestu k další kontrole u skalního útvaru
Čertovky. Pořadatelé se ale vyznamenali a vše měli perfektně
vyznačeno. Od Čertovek to byl už jen kousek ke karavanu. Dnes
jsme ušli 12 km.

27. a 28. dubna 2019
V letošním roce pokračuje a zároveň končí
akce Skalní útvary Zlínského kraje, kterou organizuje KČT, oblast
Valašsko-Chřiby. První termíny v letošním roce byly vypsány na
poslední dubnový víkend. Na zájemce čekaly kontroly u skalních
útvarů Miláčka, Komínské skály, Čertovky a Kozel. Jelikož všechny
vrcholy se nachází až u Uherského Hradiště, rozhodli jsme se s
Miluškou sbalit karavan a vyrazit.
Na sobotu jsme měli naplánovanou trasu z rozcestí Dolní Březí přes
kontrolu na Miláčce. Dále jsme pokračovali po žluté turistické značce
kolem skalního útvaru Budačina a po zelené turistické značce na
Komínské skály, kde byla další kontrola. Zde nás překvapil krásný
výhled na nedaleký hrad Buchlov. Po červené turistické značce jsme
pokračovali až na rozcestí Sypčiny, kde jsme odbočili na modrou

Abychom neztráceli čas přejezdem v neděli ráno, přesunuli jsme se
na noc na parkoviště u campu Vlčák, který byl ještě zavřený.

Miluška ohřála guláš, poobědvali jsme a vyrazili na cestu domů. Aby
se výlet líbil Milušce ještě více, tak jsme se stavili na nákupy v
obchodním centru v Malenovicích, ale to už je jiný příběh.
Zbyněk Vaňura
Duben 2019

