
Zájezd mezi kapkami deště 

Tak by se dal shrnout letošní zájezd dobratických důchodců. Pod odborným vedením zkušeného 

znalce terénu Milana Thiela, se v sedm ráno vydal autobus směrem na Frýdek – Místek a dále do 

krajiny břidlice na Vítkovsko a Budišovsko. Počasí nevěstilo nic dobrého a obloha se neustále 

proměňovala. Už kousek za Suchdolem se spustil liják, pak na nás vysvitlo sluníčko a po příjezdu k 

první zastávce k Raabově štole v obci Zálužné, místní části Vítkova,  se už vyčasilo. Lesní cestou k 

místu prohlídky bylo už na mnohých místech vidět spousty hub a to bylo pro některé výletníky taky 

lákadlem odskočit si při čekání na vstup do štoly také do lesa. Do úzkých prostor břidlicového dolu 

se šlo na etapy, přesněji řečeno jen 10 až 12 osob mohlo dovnitř a ostatní počkali až průvodce 

skončí podzemní prohlídku štoly s výkladem. K autobusu pak někteří kráčeli už s nasbíranými 

houbami. Nastal čas jet se posilnit a po obědě ve Vítkově čekala výpravu cesta do Muzea břidlice v 

Budišově nad Budišovkou. Tam jsme teprve mohli lépe vidět, jak se břidlice dobývala. Geologicko-

hornická expozice zahrnuje základní přehled hornin a minerálů v této oblasti. Pochopitelně 

nechyběly další vystavené exponáty předmětů, které sloužily při dobývání břidlicových ložisek. 

Budova městského muzea byla v roce 2015 otevřena po přestavbě a rozšířena o další expozice. 

Velice pěkná je například venkovní expozice s netopýří štolou, či haldami břidlic porostlé květenou. 

V zahradě taky najdete kaligrafickou dílnu, což je malování štětcem a vodou na břidlicové desky.  

Prohlídku jsme tak tak stihli před další přeháňkou a cestou k poslednímu zastavení do obce 

Heřmánky nás doprovázel opět déšť. Samozřejmě po příjezdu na parkoviště už svítilo sluníčko a 

my se vydali k nedalekému poutnímu místu - Panny Marie ve skále v obci Spálov. Po té plánovaná 

přestávka v blízké restauraci vzala za své z jediného důvodu, místo občerstvení bylo zavřeno. 

Nezbylo tedy než nasednout do autobusu a poněkud rychleji směřovat k domovu. Stačilo však ujet 

jen pár desítek metrů a hádejte, co přišlo? Z oblak se spustila další vydatná sprška. Proto nadpis 

našeho letošního putování přesně vystihuje, jaký čas jsme měli. Nakonec se očekávaného 

odpoledního posilnění všichni dočkali. U Richarda v Rychalticích se tak mohlo pomalu hodnotit, 

jak se účastníkům zájezd líbil. Určitě mohu za sebe říci, že jsme viděli velice zajímavá místa těžby 

něčeho jiného než známe z našeho regionu. Jen byla škoda, že docela zklamali ti, co se přihlásili a 

nakonec s námi nejeli, autobus jsme naplnili jen z větší poloviny. Jak jsme se měli dokazují i fotky 

ve 

fotogal

erii 

obce. 
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