Camping Club KČT TJ Rožnov p.R. uspořádal 4.4.2009 turistický výlet

Hradec nad Moravicí jsme naplánovali do kalendáře akcí našeho odboru pro letošní rok
(4.4.2009) ze dvou důvodů. Jednak byl po dvacetileté rekonstrukci opět otevřen Bílý zámek v Hradci a
jednak nás televize v pořadu Toulavá kamera upozornila na významnou technickou památku –
Waisshuhnův kanál.
Rada starších rozhodla, že začneme prohlídkou zámku. Po
zaparkování jsme zjistili, že je ještě hodina času do otevření
zámku, proto jsme si koupili vstupenky na vyhlídky ze dvou věží
Červeného zámku. Počasí bylo nádherné, takže i výhledy stály za
zdolání potřebných schodů. Na stejný den naplánovali turisté
z Hradce n.M. s vedením města a dalšími subjekty „Otvírání jara
a turistické sezóny 2009“. Několik tras přišlo prošlapat snad
1000 turistů. Mezi nimi jsme potkali i naše dobré známé
manžele Jedličkovy z Opavy, dnes již členy KČT Hradec n.M.
Plníme jejich přání při loučení a vyřizujeme touto cestou
srdečné pozdravy všem známým v Rožnově.
Pak již přišla na řadu prohlídka zámku. Z nabízených dvou
tras na poutači nám paní u pokladny vysvětlila, že v dubnu je
otevřena jen jedna, takže knihovnu a obrazárnu jsme bohužel
neviděli.
Po prohlídce expozic Bílého zámku jsme se šli ještě projít
zámeckou oborou až k Bezručově vyhlídce. Vzhledem k tomu, že
stromy jsou v tuto roční dobu bez listí byly také rozhledy z více
míst obory. Zámek a jeho oboru jsme zakončili v poledne
v cukrárně pod zámkem na kafíčku.
Na poslední část výletu jsme zajeli do Žimrovic. Na konci
vesnice jsme zaparkovali s dovolením místního usedlíka před
rodinným domkem a vyrazili pěšky po červené t.z. na začátek
Weisshuhnova kanálu k papírenskému stavu - cca 4,5 km. Odtud
jsme šlapali po hrázi kanálu místy jen 60 cm široké zpět do
Žimrovic. Ne všem účastníkům to šlo bez problémů, ale došli
jsme všichni a bez úrazu. Více jak 100 let starý kanál je označen
jako tovární objekt a není na něj vstup povolen. Nebyli jsme ale sami, co si ho přišli ten den
prohlédnout. A je třeba konstatovat, že to stálo za zhlédnutí. Kanál je vytesán do skalnatého svahu
kopce kolem řeky Moravice. Široký cca 3 m a hloubka 1,5 m vody. Kanál protéká na třech místech
proraženými tunely ve skále a dvěma akvadukty také překlenuje levobřežní potůčky – přítoky
Moravice. V Žimrovicích pak napájí Francoisovu turbínu z výšky 22,5 m, které získal na své délce 3,6
km. Elektrárnu jsme neviděli, ale místní hospůdku jsme nevynechali. Posezení na zahrádce u pivečka
bylo příjemné zakončení celého výletu.
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