Horní Bečva
(8. 4. 2021)
Dobré odpoledne, Borku, dobré odpoledne přeji i všem, kdo nás poslouchají.
Dalším místem, odkud vysílá Český rozhlas Brno informace o počasí, je Horní Bečva.
Nabídnu okruh přes vrchol Tanečnici (1084 m n. m.). Pozor, stejně se jmenuje i vrchol na
protějším hřebeni, ten má nadmořskou výšku 912 metrů. Půjdeme po modré značce směrem
k Ježovci. Dojdeme k vrcholu Na Grúni a k rozcestníku Suchá. Odtud můžeme po zelené
značce až na Pustevny. Kdo bych měl chuť, může odbočit na žlutě značenou cestu k soše
Radegasta a odtud pak jít vpravo k Pustevnám.
O Pustevnách jsem se zmiňoval v tipu na výlet loni na podzim, připomenu jen
hodnotné výhledy do údolí a pěkné domky architekta Dušana Jurkoviče.
Odtud je možné vrátit se dolů do údolí. Zvlášť v dobrém počasí doporučuji ještě po
červené značce ke Stezce Valaška a rozhlédnout se na všechny strany. Odtud dál už ke
slíbenému vrcholu Tanečnice. Zde budeme v nadmořské výšce 1084 metrů.
Vzpomínám si, když jsem tudy před několika lety procházel sám poměrně brzy ráno.
Několik set metrů za tabulkou, která upozorňovala, že turisté mají být ve střehu, protože se
v této lokalitě vyskytují vlci, rysi i medvědi, jsem v tom ranním tichu zaslechl, jak se něco
prodírá hustým porostem. Stezka, po které jsem šel, byla uzoučká, také jsem často zavadil
o větve okolních stromů a keřů. Až zpětně mě překvapilo, že v té chvíli, kdy se mi tep
nepochybně zrychlil, jsem stále šel dál, a navíc jsem si připravil pepřový sprej, píšťalku
a fotoaparát, abych setkání zdokumentoval. Žádnou z připravených pomůcek jsem nakonec
nepoužil. Poměrně brzy se proti mně objevili dva muži, kteří se vraceli ze sběru borůvek.
Po červené značce půjdeme ještě na vrchol Čertův mlýn a odtud už budeme sestupovat
zpátky do údolí. Zpočátku nás povede zelená turistická značka. Půjdeme kolem studánky,
přijdeme na rozcestí Bařiny a k dalšímu rozcestí, kde si lze všimnout i památníku, který
připomíná působení partyzánské skupiny Jana Žižky za druhé světové války. Hotel Martiňák
může být dalším zastavením.
Pro závěrečný úsek do cílové Horní Bečvy můžeme volit z více variant, které nabízejí
turistické mapy: a) žlutá, b) žlutá a následně zelená, c) modrá.

