SKALNÍ ÚTVARY ZLÍNSKÉHO KRAJE
28. a 29. května 2022
Na tyto dny byly vypsány termíny výstupů na Čertovy skály u
Fryštáku, Skalku v chatové kolonii u Lukova, Klášťov a Skalici.
V sobotu jsme vyrazili i se dvěmi vnučkami Anetkou a Sárou. Jako
výchozí bod na Čertovy skály jsme si zvolili severní konec obce
Fryšták, odkud jsme absolvovali 3kilometrový okruh vyznačený
pořadatelem, protože k Čertovým skalám nevede žádná turistická
značka. Vnučky byly trochu zklamané, protože po čertech nebylo ani
památky. K dalšímu vrcholu, Skalce, jsme se přesunuli do obce
Lukov na parkoviště pod zříceninu hradu Lukov, na kterém jsme byli
už před dvěma lety. Skalní útvar Skalka se nacházel jen 500 metrů
cesty na okraji zahrádkářské kolonie. Jelikož nás odpoledne čekaly narozeninové oslavy, vůbec
nám to nevadilo a spěchali jsme domů.
Jelikož na neděli byla plánovaná delší náročnější túra, jeli jsme sami. Opět autem jsme dorazili
do obce Bratřejov. Zelená turistická značka nás v pohodě dovedla až na Klášťov, kde jsme
obdrželi do záznamníku další nálepku a vydali se po zelené a modré turistické značce ke Skalici.
K samotné skále nevede žádné turistické značení, a tak jsme museli spoléhat na vyznačení
trasy ke skále pořadatelem. Jak už to bývá, že když se člověk zakecá, přestane být ostražitý a
jde tam, kam vede cesta. A to byl i náš případ. Naštěstí jsme to brzy zjistili, rychle se díky
aplikaci v mobilu zorientovali, kousek se vrátili a našli vyznačenou odbočku pořadatelem.
Opravdu byla tato skála dobře schovaná. K autu jsme se vrátili po neznačené cestě, opět díky
aplikaci v mobilu. Celkem jsme ušli 9 km s převýšením 414 metrů.
Další termín kontrol je plánovaný na 25. a 26. 6. Tentokrát to bude v sobotu skála Pilařka a
Zikmundova skála a v neděli Kalíšek a Rozštípená skála. My máme v plánu jet tentokrát
s karavanem. Zaparkujeme na parkovišti u Ski parku v Osvětimanech, odkud vyrazíme na
sobotní okruh dlouhý 7 km. Přespíme v karavanu, abychom v neděli vyrazili na Kalíšek a
Rozštípenou skálu. V plánu jsou dvě alternativy. Která to bude se rozhodneme až na místě.
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