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Poslední setkání turistů 

v tomto roce se neslo, 

jako již tradičně, krátkou 

procházkou končící 

v restauraci Na Nábřeží.  

Na konci roku jsou hory 

plné lidí a tak jsme se 

přidali k hromadě dalších 

horchtivých turistů a 

malinkou část cesty šli 

všichni společně v jednom 

špalíru. Hned za řekou jsme se oddělili a pokračovali směr Frýdlant nad Ostravicí – Nová 

Dědina. 

Den předem dost nasněžilo a dnešní počasí vyšlo nad očekávání dobře. Krásná modrá 

obloha, zasněžené stromy a bílé, i když hodně zledovatělé cesty dodávaly vycházce 

krásně vánoční atmosféru. Pohodová cesta kopírovala tok řeky Ostravice, o které každý 

ví, že byla a je řekou hraniční, rozdělující zemskou hranicí Moravu a Slezsko. Od roku 

2008 je Ostravice zařazena 

mezi Evropsky významné 

lokality. Říká se, že 

nejkrásnějším úsekem řeky 

je část pojmenovaná  

„Ostravické peřeje“. Jedná 

se o soubor skalisek a peřejí, 

kterými si řeka razí svůj tok. 

Je tvořeno skalními výchozy, 

které jsou významnou 

geologickou lokalitou. Díky 

své jedinečnosti byla tato 

část toku vyhlášena v roce 

1966 přírodní památkou.  



  

Kousek za těmito peřejemi se nachází Srub Petra Bezruče. Petr Bezruč tyto pozemky 

koupil společně s Otakarem Bystřinou. Po jeho smrti mu připadla část pozemku a ze 

stodoly si poté vybudoval srub, kde je nyní expozice, která „prezentuje autentické 

prostředí letního obydlí básníka, dotýká se jeho životních příběhů a kraje Beskyd, kraje, 

jehož osud zachytil ve svých Slezských písních.“ 

Srub je v tomto období ale zavřený, takže si tady 

budeme muset naplánovat vycházku někdy mezi 

květnem a říjnem. Něco málo o tomto místě si 

můžete přečíst v knize O Lidech v Beskydech I. na 

str. 52.- 54.  

 Cesta dále pokračovala kousek po silnici a později 

přecházela na protipovodňový val oddělující řeku 

Ostravici od místních chatek. Val se táhne několik 

metrů od koryta řeky a umožňuje při vyšší hladině 

vody rozliv rozvodněné Ostravice do lesíka. Během 

cesty po vale jsme mohli několikrát 

spatřit tzv. tarasy – kamenné zídky 

zpomalující tok rozvodněné řeky.   



  

Už jen kousek nám chyběl k restauraci Na Nábřeží, kde jsme se moc těšili na teplý 

gulášek. Při vstupu do sálu se na příchozí smály stoly prohýbající se množstvím cukroví a 

nebo slaných dobrot. K dobré náladě hrála kapela Melody boys a celkově panovala velmi 

dobrá, upovídaná nálada. Poslední vycházka tohoto roku dopadla opravdu dobře, nejen že 

nám vyšlo počasí, ale gulášek byl opravdu dobrý, pivečko pěkně bodlo a nálada byla 

opravdu úžasná. Tak zase příští rok – tentokrát na Rajské boudě. 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peřeje Ostravice 



  

 

Ostravice z lávky pro pěší – pohled na Bártkův jez 

Pohled na řeku od peřejí Z mostu kousek od Bezručova srubu 


