
Moravskoslezské vrcholy - 6. a 7. 6.2015  

 

Filipka, Velká Čantoryje, Zámecká Hora a Praděd. 

 

 

Moravskoslezské vrcholy 2014 / 2015 se blíží k závěru. S Danou a Arnoštem Borškovými jsme 

v sobotu zajeli do Nýdku u Třince a odtud nejprve vystoupili na první plánovaný vrchol na tento den, a to 

Filipku. Výstup krátký, ale strmý. Bylo ještě dost sil a příjemné ranní počasí, tak žádný velký problém. 

Kontrolu jsme našli na chatě Filipka a bylo škoda, že jsme tu nemohli zůstat déle. Pěkné venkovní posezení 

před chatou s nádhernými výhledy na okolní kopce by byly příjemné. Bohužel jsme museli sejít dolů, vrátit 

se do Nýdku a odtud na Velkou Čantoryji. Výstup podstatně delší a větší převýšení. K tomu stoupala 

teplota. Dalo to zabrat, ale došli jsme včas, že zbylo i na krátkou zastávku na chatě pod vrcholem na 

kafíčko. Zastávka byla nutná tak jak tak, nebo nám výstup dal zabrat. Pak už jen necelý km mírným 

stoupáním na vrchol k rozhledně. Borškovi dostali poslední chybějící razítko a k tomu krásný odznak na 

památku za výstup na 16 vrcholů z Jeseníků a Beskyd v tomto cyklu. Sestup v horku nebyl o nic lepší. 

Každý si šel tentokrát svým tempem a nakonec jsme se sešli v Nýdku v místní picérii. Malé občerstvení a 

jeli domů. 

V neděli pokračovali již bez Borškových jen Kubáčkovi s Petrem Šimurdou. Cílem byly vrcholy 

Jeseníků, a to Zámecká hora u Vrbna p. P. a samotný Praděd. Od kempu ve Vrbně je to na Zámeckou horu 

jen 2,5 km, ale prudké stoupání, jištěné v jedné části i řetězy. V lese byl příjemný chládek, tak výstup tolik 

nebolel. Na vrcholu na rozhledně, z které příliš rozhledů nebylo jsme pokecali s paní „kontrolou“ a na její 

radu sestoupili mírnější cestou zpět do kempu. Pak autem do Karlové Studánky na parkoviště Hvězda. Na 

„celnici“ nám příjemný pán sdělil, že na Ovčárnu můžeme autem. Cena 250 Kč. Nás ale pustil na průkaz 

ZTP-P zdarma. Na Pradědu se již mračilo, tak se šlo lépe. Od Ovčárny jsme potkávali důchodce z Rožnova, 

kteří tam byli zájezdovým autobusem. Cestou nás zvalo k občerstvení mnoho restaurací a ceny mírnější 

než v Rožnově. Zato jiné služby byly drahé. Rozhledna na vysílači 80 Kč, koloběžka z vrcholu na Ovčárnu (3 

km) 170 Kč a pod. Jízda z Hvězdy na Ovčárnu je časově řízená. Zpět každou hodinu od půl do tři čtvrtě, 

nahoru pak od celé do čtvrt. Všechno dobře dopadlo. Problém je v současné době jen v Bruntále, kde je 

silnice do Opavy uzavřená. Proto jsme museli oklikou přes Krnov. 

 

Honza Kubáček 

Červen 2015 

 


