Za jarní květenou na Súlov.
Po dvouleté přestávce jsme se rozhodli navštívit Súľovské skály.
Termín byl stanoven na období, kdy na zdejších skalách kvete
koniklec.
Sobotní ráno 17.4.2010 se nás na autobusovém nádraží sešlo
celkem 5 – skoro tradiční počet na pěší výlety. Ostatní nepřilákalo
ani pěkné počasí, ani snadná dostupnost skal.
Po 1,5 hodinové jízdě osobním autem jsme dorazili do místa našeho pěšího výletu.
Zvolili jsme jednu z nejatraktivnějších cest, která začíná lesním stoupáním po zelené značce.
Před dosažením hlavního hřebene jsme absolvovali krátkou odbočku k vyhlídce na Gotickou
bránu - 13 metrů vysoký lomený skalní oblouk. Cestou po hlavním hřebeni jsme obdivovali
jednotlivé skalní útvary a samozřejmě krásně kvetoucí koniklece.
Naučná stezka s jednotlivými zastaveními nás zavedla ke
zřícenině Súľovského hradu (660 metrů nad mořem). Testem
„vstupu“ na hrad jsme i tentokrát prošli všichni, i když
jednoduché to zrovna není.

Tento středověký hrad, postavený na místě s dobrou vyhlídkou
do blízkého okolí střežil severní hranici Uherského království.
Ještě v roce 1730 jej obývala vojenská posádka. Hrad údajně
zničilo zemětřesení v roce 1763 a k vidění je už jen několik zdí
bývalého hradu.
Z vyhlídky byl překrásný výhled do okolí – sedlo Pastúch, Žibrid, v dálce typický tvar Klaku.
Po krátkém občerstvení jsme pokračovali po hřebeni a cestou obdivovali různé druhy místní
květeny. K vidění i fotografování se nabízel koniklec, prvosenka bezlodyžná, podléška,
sasanka pryskyřníkovitá a mnoho dalších.
V sedle pod Roháčem jsme narazili na žlutou značku, po které jsme pokračovali prudkým
klesáním, zpestřeným nepříjemným polomem. Minuli jsme další sklaní útvar – Obrovskou
bránu.
Další odpočinek nás čekal u provizorního posezení s odbočkou k chráněnému útvaru,
nazvanému „Šarkania diera“, česky Dračí díra.
Zasloužený odpočinek a občerstvení nás čekalo na terase
místní restaurace. Pak jsme se mohli, obohaceni o
nevšední zážitky z jarní přírody vrátit zpět do Rožnova.
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