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…rtuť teploměru za oknem spadla na  -11° a předpověď slibuje na dnešní dopoledne ještě 

dalších sedm dílků do mínusu. Stejně tolik se nás 

schází v autobuse směřujícím na Morávku.  

Vystupujeme kousek za hrází, na zastávce 

Morávka Slavíč. Venku několik centimetrů 

nového sněhu a mráz podle řidiče diskutujícího 

s někým z Morávky byl při jeho první jízdě u 

Bebka opravdu těch -17. Na nic nečekáme. Dana 

udělá fotoprezenčku a vyrážíme údolím Slavíče 

ke Kolářově chatě. Oproti původnímu plánu 

vynecháváme ve sněhu těžko přístupný vodopád na Suchém potoce i lesní pěšinu traverzující 

kopec. Parádní zimní krajinou po prohrnuté cestě podél potoka Slavíč rohrnutou cestou. 

Pomalu se probouzející únorové sluníčko ještě více rozjasňuje okolí a zdobí ho třpytky 

sněhových krystalů všude kolem. Údolí Slavíče je z jedné strany sevřeno samotným masivem 

Slavíče a ze strany druhé Ropicí. Po šesti 

kilometrech odbočujeme na lesní vyšlapanou pěšinu 

vedoucí k rozcestí u Slavíče. Za lesem nás vítá 

krásně sluncem nasvícená Kolářova chata. 

 Před vchodem se chystají na pokračování túry čtyři 

lyžaři. My si dáváme hodinku na oddych, něco 

teplého a hlavně se trochu ohřejeme. Máme celou 

restauraci jen pro sebe. Skvělá obsluha, polévky i 

parta turistů jen dotváří dobrou náladu dnešní 

vycházky. Zelňačka, dršťková, halušky, pivko, kafíčko i horký čaj… paráda. Od chaty máme 

krásný výhled na velkou část hraničního hřebene. Skalka, Velký polom, Malý Polom a pod 

nimi hřbet Mionšího s pralesem a vrcholem Polany. 

 Po domluvě vynecháváme i cestu na vrchol Slavíče a měníme směr po zelené značce údolím 

Nytrové na Úspolku. Pohádková krajina s dřevěnkami zachumlanými do sněhové peřiny, 

částečně zamrzlý potok Nytrová i černé větve holých stromů vzpínající se k modré obloze 

jsou hezkým zážitkem dne.  

 Jen pár desítek metrů od rozcestí je zavřená 

Beskydská krčma Horák – Lepší místo pro krčmu v 

Morávce-Nytrové snad ani nebylo možné vybrat. Dům 

číslo popisné 638, v němž Filip Horák vybudoval v roce 

1888 svůj později proslulý hostinec, ležel v údolí 

Nytrová, asi hodinu chůze vzdálen od okresní silnice z 

Pražma na Morávku, Uspolku a odtud na Bílý kříž, a 

při cestě, jíž se z Frýdecka přecházelo přes malý 



průsmyk pod horou Slavíč do údolí říčky Lomné a odtud dále na Jablunkovsko a do Horních 

Uher, dnešního Slovenska. Touto horskou cestou proudily z Jablunkovska, z Mostů, Lomné a 

Istebné, ale také z Uher na týdenní a dobytčí trhy ve Frýdku ročně stovky a stovky trhovců, 

handlíři s dobytkem tu hnali v jarních, letních a podzimních měsících mnohohlavá stáda 

skotu a koní a o církevních mariánských svátcích tu procházela procesí zbožných poutníků k 

frýdecké panně Marii na Vápence. Po celou téměř pětihodinovou cestu z Lomné do Nytrové 

nebylo místo, kde by se cestující mohli zastavit, posilnit se trochou jídla nebo douškem 

pálenky a tak osvěženi pokračovat dále na Morávku a do Frýdku. I odtud k nejbližšímu 

hostinci kus za Uspolkou byla další hodina cesty.  

Blíží se odjezd autobusu a my končíme naši dnešní vycházku na konci údolí Nytrové na 

Úspolce. Děkuji všem co je mráz a zimou zblblá média neodradila od dnešní vycházky. 
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