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Zatímco Honza Kubáček uzavřel dvouletý cyklus výstupů ke skalním útvarům Zlínského kraje 

před měsícem, mně scházelo ke splnění podmínek navštívit Skalný a Smrdutou. 

Autem jsme vyrazili s Miluškou směr Tesák, kde jsme zaparkovali cca 5 km od Tesáku Na 

Kozlůvkách. Opět díky stažené aplikaci v mobilu jsme si mohli dovolit se vydat neznačenou 

cestou, která nás dovedla až na NS Hostýnské vrchy. Zde jsme odbočili doleva směr Tesák, 

abychom po necelém kilometru dorazili k přístřešku Skalný, v jehož okolí se na ploše 600 x 

200 m nachází osm skalních útvarů tvořené masivním pískovcem a slepencem. Nesou názvy 

Vyhlídka, Bezejmenná, Nevěstčí převisy, Plotna, Orel, Zub, Žába a Kůň. My jsme shlédli Orla, 

Zub a Žábu a pokračovali směr Klapinov, kde jsme odbočili na červenou turistickou značku 

směr Rožnovjačka, která nás dovedla až k autu. Měli jsme v nohách 8,5 km. 

Autem jsme se přesunuli na parkoviště na Tesáku, odkud jsme vyrazili nejdříve po žluté 

turistické značce a poté po NS Hostýnské vrchy na Smrdutou, kterou tvoří půl kilometru 

dlouhý balvanový proud. V přírodní rezervaci Smrdutá  jsou četné pseudokrasové puklinové 

jeskyně s několika druhy netopýrů a původním bukovým lesem. Zde jsme obdrželi poslední 

nálepku, z 20, a pomalu se vraceli přes Čerňavu k autu. Ušli jsme dalších 6 km. Nasedli do 

auta a vydali se směr domov. Většina z vás si myslí, že to byl konec dnešního putování, ale 

opak je pravdou. 

V 19 hodin jsme byli domluveni s Martinem (syn), že ho vyzvedneme i s tříletou dcerou 

Anetkou a půjdeme pěšky na Radhošť na svatojánské ohně. A tak úderem 19 hodiny jsme 

vyrazili. Nejdříve šla i Anetka pěšky, ale z časových důvodů, kdy ji zajímal každý brouček a 

kamínek, musela do krosny. Martin si máknul, ale zapálení vatry ve 21:15 jsme v pohodě 

stihli. Počasí bylo nádherné, teplo a daleké výhledy, takže jsme mohli pozorovat postupné 

zapalování dalších svatojánských ohňů na Santově, Portáši, Kohútce, Búřově a dalších 

místech. Před odchodem z Radhoště jsme se ještě podívali do kapličky, kde probíhal kulturní 

program. Cestou domů to Anetka v krosně zalomila a probudila se až doma, kam jsme 

dorazili kolem půl noci. Jen tak na okraj, nám s Miluškou přibylo dalších 12 km. Suma 

sumárum celkem 26,5 km. 

Následovala sprcha a rychle na kutě, protože už dnes se šlo do práce. 
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