Vodní nádrže
Zlínského
kraje
Poznávací dvouroční cyklus oblasti KČT Valašsko-Chřiby (2015-2016) „Vodní
nádrže Zlínského kraje“ pomalu končí. Alespoň pro členy našeho odboru, kteří jsme se
do akce zapojili. Manželé Borškovi splnili podmínky již tuto neděli na přehradě
Slušovice a já a Zbyněk Vaňura máme v plánu dokončit cyklus 28. a 29. května 2016,
kdy jsou v plánu přehrady Bystřička, resp. Bojkovice.
V sobotu 23.4.2016 zajišťoval náš odbor kontrolu na přehradě Horní Bečva –
Honza Kubáček. Kontrola byla u Penzionu pod hrází. Dopoledne počasí celkem přálo,
ale v poledne začalo poprchat, tak jsem se přestěhoval do chaty. Byla to již třetí
kontrola na této přehradě a přišlo celkem 20 turistů se záznamníkem k potvrzení a s
nimi 5 kamarádů.
V neděli jsme se pak všichni účastníci z našeho odboru vypravili autem na vodní
nádrže Slušovice a Fryšták. Počasí bylo horší jak v sobotu a občas nám připomnělo
přeháňkami se sněhovými krupkami, že zima ještě úplně neskončila. Plán jsme ale
splnili. Nejprve jsme zašli na kontrolu k přehradě Slušovice. Je určena pro pitnou vodu,
tak jsme na hráz nesměli. Odtud jsme pokračovali na obhlídku větrného mlýna u Štípy.

Je v soukromém vlastnictví a kupodivu dobře zachovalý. Povolení k focení, jak žádala
cedulka na dveřích větřáku, jsme si nevyžádali. Tady padlo rozhodnutí, že i přes nepříliš
dobré počasí přece jen navštívíme zříceninu hradu Lukov. Výstup dlouhý 1,03 km od
parkoviště za obcí Lukov, jak změřil Zbyněk, nebyl problém, i když nás provázela
sněhová přeháňka. Dovnitř jsme nešli, protože výhledy z hradeb nebyly dobré. Hrad
však stál zato vidět i z venku. Překvapil nás svou rozsáhlostí. Z Lukova jsme pak odjeli
na poslední zastávku nedělního výletu – přehradu Fryšták. Tady byl vstup na hráz
dovolen a stejně jsme po ní museli ke kontrole do budky na druhou stranu přejít.
Kontrolu zajišťoval hlavní organizátor celé akce Jirka Tomáš ze Zlína. K razítku jsem
dostal i přípitek ke svátku všech Jiříků. Tady končil náš výlet a mohli jet domů.
Na poslední přehrady tedy zavítáme 28. a 29. května 2016. V sobotu 28. května to
bude cyklovýlet z Rožnova p. R. přes Valašskou Bystřici na přehradu Bystřička a dál
cyklostezkou Bečva přes Valašské Meziříčí do Rožnova p. R. Trasa měří cca 45 km. Po
vystoupání na Hlaváčky se jede téměř už jen z kopce. Podrobnosti naleznete na našich
webových stránkách.
V neděli do Bojkovic pojede už jen Zbyněk. Za příznivého počasí naplánuje trasu
s využitím kola.
Honza Kubáček
Duben 2016

