
Kam to ideme? 
 

 Nýdek (420 m) – dvojtisícová, typická podhorská  obec v údolí Slezských Beskyd, 

vyhľadávané turistické stredisko, východisko peších i cyklistických trás na Velkou Čantoryji, 

Filipku, Velký Sošov a Velký Stožek – najvýraznejšie vrcholy tejto časti Beskýd. 

Starostlivosť o turistov zabezpečuje viacero penziónov, horských chát i horský hotel. 

Zaujímavosťou obce je drevený Kostol sv. Mikuláša z r. 1576 (prístupný  počas bohoslužieb) 

i viaceré ľudové stavby z 18. storočia. Nad obcou, v blízkosti turistického chodníka (Č) na 

Velkou Čantoryji, je na výraznom skalisku, pri ktorom sa v dobe náboženskej neslobody 

stretávali protestantskí veriaci, umiestnená pamätná doska pripomínajúca J. Tranovského, 

autora prvého tlačeného evanjelického spevníka na Slovensku. 

         

         
 

Velká Čantoryje (995 m) (Czantoria Wielka) – najvyšší vrch Slezských Beskyd v ich 

moravskej časti, na hranici s Poľskom. Ľudovými povesťami je spojovaný s diabolskými 

mocnosťami, ale i v hore driemajúcimi rytiermi, ktorí, ako naši spod Sitna, vstanú v časoch 

najhorších. Vrchu dominuje od roku 2002 29 m vysoká oceľová rozhľadňa s výhľadmi nielen 

na Beskydy, ale pri dobrej viditeľnosti i na Malú Fatru a Tatry. Občerstvenie pri výstupe  si 

môžu turisti dopriať na Turistickej chate Čantoryje, alebo priamo na vrchole v poľskom 

bufete s rýchlym občerstvením. 

 

                       
 

Filipka (771 m) – 

výhľadový vrchol 

s trojmedzným kameňom 

(obce Nýdek, Hrádek, 

Návsí), prírodná 

pamiatka. Pod vrcholom 

bývalá colnícka, teraz 

Turistická chata Filipka 

s občerstvením. 

    



Velký Sošov (886 m) (Soszow Wielki) – 

čiastočne zalesnený hraničný vrch v pásme 

hrebeňa Čantoryje s ďalekými výhľadmi. Asi 600 

m pred vrcholom v smere od Čantoryje chata 

PTTK Schronisko na Soszowie Wielkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký Stožek (978 m) (Stožek Wielki) – zalesnený hraničný vrch s obmedzenými výhľadmi, 

tie však poskytuje priestor pri chate PTTK Schronisko na Stožku, najstaršej turistickej chate 

v Slezských Beskydech (r. 1922). Pri dobrej viditeľnosti je vidieť nielen blízke Kysucké 

a Oravské Beskydy, ale i Malú Fatru a Tatry. 

 

                 
 

Pozn. Celým hrebeňom vedie česká i poľská turisticky značená trasa, miestami súbežne, 

miestami paralelne, podľa webových informácií je výhodnejšia tá poľská. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


