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Krásna príroda, dôraz na tradície a bohatá sieť turistických 
a cyklistických trás sú spájajúcim prvkom susedných re-
giónov Valašsko a Kysuce.

V rámci projektu „Společně po Valašsku a Kysuciach“ vám 
predstavujeme región Kysuce, ktorý sa rozprestiera severne 
od Žiliny až k poľským hraniciam. Prirodzeným centrom 
oblasti je mesto Čadca. Pre celú oblasť sú rovnako, ako pre 
susedné Valašsko chrarakteristické horské políčka, lúky, 
lesy, pastviny a malé zhluky dreveníc.

—

Krásná příroda, důraz na tradice a bohatá síť turistických 
a cyklistických stezek, jsou spojujícím prvkem sousedních 
regionů Valašsko a Kysuce.

V rámci projektu „Společně po Valašsku a Kysuciach“ vám 
představujeme region Kysuce, který se rozprostírá severně od 
Žiliny až k polským hranicím. Přirozeným centrem oblasti je 
město Čadca. Pro celou oblast jsou stejně jako pro sousední 
Valašsko charakteristická horská políčka, louky, lesy, pastviny 
a malé shluky dřevěnic.

Úvod
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Čadca – srdce Kysúc

Pre turistov je Čadca zaujímavá najmä okolitou prírodou – na-
chádza sa v blízkosti CHKO Kysuce, horský terén je vhodný na 
turistiku, cykloturistiku i lyžovanie a ostatné zimné športy. 
Poloha mesta pri hraniciach s ČR a Poľskom ponúka možnosti 
výletov za historickými aj turistickými zaujímavosťami troch 
štátov, Slovenska, Čiech a Poľska.

Dom kultúry v Čadci so sídlom na Matičnom námestí je 
centrom kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 
v meste. Pri DK pracuje viacero folklórnych, divadelných 
a hudobných súborov. Tieto súbory spestrujú nielen kultúrno- 
spoločenský život v meste, ale ho aj reprezentujú po celom 
Slovensku i v zahraničí.

Čadca je pro turisty zajímavá především díky okolní přírodě. 
Obklopuje ji CHKO Kysuce a horský terén je vhodný na letní 
i zimní turistiku. Strategická poloha na hranici tří států je pro 
Čadcu výhodou a často si město vybírají turisté jako základnu 
pro další výlety do České republiky i do Polska. 

Dům kultury se sídlem na Matičním náměstí je centrem 
kulturně-společenského dění v Čadci. Zázemí zde našlo mnoho 
folklorních, divadelních a hudebních souborů. Tyto soubory 
zpestřují kulturní dění ve městě a reprezentují město i po celém 
Slovensku i v zahraničí.

Informačné centrum mesta Čadca
Námestie Slobody 30
Tel.: +421 41 763 00 14
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V meste sa nachádza viacero pamiatkovo chránených budov, ako 
Hotel Reich, dnes Tatra Inn z roku 1913. Meštianske domy a vily, 
sú postavené prevažne v secesnom štýle. Kostol sv. Bartolomeja� 
(1734-1735) je najcennejšou sakrálnou stavbou v meste a je 
postavený v barokovom slohu. V jeho okolí je malý park s chránenými 
lipami malolistými, kamennými sochami Jána Nepomuckého 
a súsoším „Oplakávanie Krista na Kalvárii“.

Vedľa kostola je Mestský dom� z roku 1932, v ktorom je sídlo 
Mestského úradu a svoje priestory tu má aj Galéria Čadca 
a Informačné centrum. V galérii sa konajú výstavy regionálnych, 
slovenských i zahraničných výtvarníkov. Súčasťou výstav bývajú 
besedy alebo tvorivé workshopy pre deti i dospelých. Kysucké 
múzeum� v Čadci má vo svojich priestoroch stále expozície 
i krátkodobé výstavy nielen z histórie regiónu.

Pamätník SNR 1848⁴ označuje miesto, kde stávala fara, v ktorej 
koncom roka 1848 sídlili predstavitelia Slovenskej národnej rady. 
Pamätník obetiam holokaustu sa nachádza v Parku zmierenia, je to 
symbolický náhrobný kameň stojací na mieste bývalého židovského 
cintorína. Drevené plastiky sú rozmiestnené po celom meste a boli 
vytvorené počas rezbárskych sympózií, ktoré sa v meste konajú od 
roku 2008.
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Ve městě se nachází mnoho památkově chráněných budov, jako je 
Hotel Reich z roku 1913 (dnes Tatra Inn) a měšťanské domy a vily, které 
jsou postavené převážně v secesním slohu. Nejvýznamnější 
a nejcennější památkou ve městě je barokní kostel sv. Bartolomeja�. 
V jeho okolí je malý park s chráněnými lípami, kamennou sochou Jana 
Nepomuckého a sousoším „Oplakávanie Krista na Kalvárii“.

Vedle kostela najdete i Městský dům� z roku 1932, kde sídlí městský 
úřad, a především Galerie Čadca a Informační centrum. V galerii se 
konají výstavy regionálních, slovenských i zahraničních výtvarníků 
a také besedy a tvořivé workshopy. Za návštěvu stojí i Kysucké 
muzeum� se stálými i krátkodobými expozicemi nejen z historie 
regionu.

Ve městě zaujme i Památník Slovenské národní rady 1848⁴, který stojí 
na místě bývalé fary. Koncem roku 1848 zde sídlili představitelé 
Slovenské národní rady. Památník obětem holokaustu stojí v Parku 
smíření. Symbolický náhrobní kámen stojí na místě bývalého 
židovského hřbitova. Celé město zdobí dřevěné plastiky, které vznikaly 
a vznikají na řezbářských sympoziích. Ty se v Čadci pořádají od roku 
2008.

4

Tipy na výlety v okolí Čadce

Vďaka horskému terénu v okolí Čadce je viac cyklotrás najmä pre horské bicykle. Bystrická 
cyklomagistrála je vybudovaná na trati bývalej lesnej úvraťovej železničky, táto premávala od 
prvej polovice minulého storočia z Novej Bystrice až po Oščadnicu a slúžila na prepravu dreva. 
Ukážku ako železnička v minulosti fungovala si môžete pozrieť a previesť sa vláčikom v Múzeu 
kysuckej dediny⁵ na Vychylovke. Predstavuje pôvodné stavby sezónnych pastierskych obydlí. 
V interiéroch vybraných objektov sú inštalované pôvodné zariadenia.

V kaštieli v Oščadnici, ku ktorému patrí park so sochami, sídli Kysucká galéria.

Okolí Čadce je díky horskému terénu rájem pro turisty. Značené stezky jsou vhodné i pro horská kola. 
Po Bystrické cyklomagistrále se dostanete z Oščadnice až do Nové Bystřice a do její místní části 
Vychylovka. Trasa vede po trati bývalé lesní úvraťové železničky, která dříve sloužila k přepravě 
dřeva. Praktickou ukázku provozu železnice uvidíte v Muzeu kysucké dědiny⁵ ve Vychylovce. 
Představuje původní stavby sezónních pastýřských obydlí. V interiérech některých objektů je 
instalované původní zařízení.

V Oščadnici se zastavte v zámku, který obklopuje park se sochami a sídlí zde také Kysucká galerie.

V okolí Čadce se můžete rozhlédnout po krásné krajině z několika rozhleden.
V okolí Čadce môžete nájsť viacero rozhľadní.

Rozhľadňa na Marťákovskom kopci – Zákopčie / Rozhľadňa Bobovec – Stará Bystrica
Rozhľadňa Stratenec – Makov / Rozhľadňa na Kamenitom – Dlhá nad Kysucou
Rozhľadňa Zborov – Zborov nad Bystricou / Vyhliadková veža a rozhľadňa Veľká Rača – Oščadnica

Informačné centrum mesta Čadca, Námestie Slobody 30
Tel.: +421 41 763 00 14

Kostel sv. Jozefa robotníka v Čadci
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Pútnické miesto Živčáková patrí do farnosti Korňa, z tejto obce je 
prístup možný autom, pešo sa dostanete aj z Turzovky. Nachádza sa 
tu chrám Panny Márie Matky Cirkvi⁶ s vyhliadkovou vežou, kaplnka 
Panny Márie, Kráľovnej pokoja⁷ a štyri pramene čistej vody. V obci 
Korňa sa nachádza aj prírodná pamiatka Korňanský ropný prameň.

Prírodná pamiatka Kamenné gule⁸ Megoňky sa nachádza v prí-
mestskej časti Čadce - Milošová Megoňky. Je to bývalý kameňolom 
ležiaci na nesúvislom, úzkom (250 až 500 m) páse pieskovcov 
s guľovitou odlučnosťou. Tento pás sa tiahne z Milošovej Megoniek 
cez Rakovú až po Klokočov v dĺžke asi 15 km.

Trojmedzie je miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov. V údolí 
potoka, ktorý tvorí hranicu, je umiestnený trojhranný kameň, kde sa 
každoročne konajú viaceré stretnutia troch národov. 

9V Staškove je Rodný dom Jozefa Kronera , kde si môžete pozrieť 
predmety pripomínajúce jeho život a televíznu tvorbu. Okolo domu 
prechádza Chodník Jozefa Kronera, na ktorom sú umiestnené sochy 
inšpirované �lmovými dielami, v ktorých účinkoval. 

10Najväčšou drevenou sochou na Slovensku je Slovenský orloj  v Starej 
Bystrici na Rínku sv. Michala Archanjela. Priamo pod ním sa 
nachádza turistické centrum a galéria. 

Poutní místo Živčáková ve farnosti Korňa je přístupné i autem. 
Doporučujeme ale pěší vycházku z Turzovky. Najdete tu chrám Panny 
Marie Matky Církve⁶ s vyhlídkovou věží, kapličku Panny Marie, 
Kráľovnej pokoja⁷ a také čtyři prameny čisté vody. Na okraji obce Korňa 
nezapomeňte navštívit přírodní památku Korňanský ropný pramen.

Přírodní památka Kamenné koule⁸ Megoňky se nachází v příměstské 
části Čadce - Milošová Megoňky. Je to bývalý kamenolom, ležící na 
nesouvislém, úzkém (250 až 500 m) páse pískovců s kulovitou 
odlučností. Tento pás se táhne z Milošovej Megoniek přes Rakovou až 
po Klokočov v délce asi 15 km.

Trojmezí je místem, kde se setkávají hranice tří států. U trojhranného 
kamene se konají akce a je místem setkávání všech tří národů. 
Dostanete se sem vlakem z Čadce do Čierneho a odtud po modré 
značce. Z Čadce si vyjeďte na výlet vlakem také do Staškova. V rodném 

9domě Jozefa Kronera  je malé muzeum, které připomíná jeho 
�lmovou a televizní tvorbu. Okolo domu vede Stezka Jozefa Kronera 
se sochami, které jsou inspirované Kronerovými �lmy.

10Unikátní dřevěnou sochu Slovenský orloj  můžete obdivovat ve Staré 
Bystrici. Největší dřevěná socha na Slovensku stojí na náměstí Rínk 
sv. Michala Archanděla.
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Cyklostezka Bečva

Cyklotrasa Bečva prechádza údolim rieky Bečvy a môžu si ju prejsť 
i začínajúci a menej zdatní cyklisti. Od prameňov Bečvy ich prevedú dva 
úseky – Rožnovská Bečva začína v Hornej Bečve, Vsetínska Bečva vo 
Veľkých Karloviciach. Zbiehajú sa vo Valašskom Meziříčí, odkiaľ 
cyklotrasa mieri k sútoku Bečvy s riekou Moravou u Tovačova. Veľká časť 
cyklotrasy je vedená po novo vybudovaných úsekoch s vylúčením 
motorovej dopravy.

Kto si chce užiť krásy Valašska, využije k jeho poznávaniu práve 
Cyklotrasu Bečva. Jej Rožnovská a Vsetínska čásť prevedie turistov po 
najkrajších miestach stále živej národopisnej oblasti, kde sa hovorí 
typickým nárečim a udržujú sa charakteristické tradície.

—

Cyklostezka Bečva prochází údolím řeky Bečvy a mohou si ji projet 
i začínající a méně zdatní cyklisté. Od pramenů Bečvy je provedou dva úseky 
– Rožnovská Bečva začíná na Horní Bečvě, Vsetínská Bečva ve Velkých 
Karlovicích. Sbíhají se ve Valašském Meziříčí, odkud cyklostezka míří až 
k soutoku Bečvy s řekou Moravou u Tovačova. Velká část cyklostezky je 
vedena po nově vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. 

Kdo si chce užít krás Valašska, využije k jeho poznávání právě cyklostezku 
Bečva. Její Rožnovská a Vsetínská část provede turisty po nejkrásnějších 
místech stále živé národopisné oblasti, ve které se mluví typickým nářečím 
a udržují se charakteristické tradice.

Čo môžte cestou vidieť?

Je toho veľa. Náhodne spomeňme krásnu prírodu Beskýd, valašské drevenice 
roztrúsené po obciach a mestečkách regiónu alebo sústredené v rožnovskom 
skanzene. Zastaviť sa môžte v centrách historických miest s množstvom zaujímavých 
pamiatok, ako je Vsetín�, Valašské Meziříčí, Hranice, Lipník nad Bečvou alebo Přerov.

Rožnovská Bečva vedie z Hornej Bečvy do Valašského Meziříčí. Celková dĺžka úseku 
je 30,8 km. Na trase je niekoľko rozhľadní. Podhorie Beskýd uvidíte z rozhľadne 
v Zašovej, Rožnov pod Radhoštěm a okolie môžte preskúmať z Jurkovičovej 
rozhľadne�. Cestou sa okrem zastavenia v Rožnove pod Radhoštěm zastavte i v Zubří, 
ktoré vás privíta sochou zubra�.

Vsetínská Bečva vedie z Veľkých Karlovíc do Valašského Meziříčí. Celková dĺžka 
úseku je 56,8 km. Krásny výhľad do krajiny je z rozhľadne Súkenická na vrchole 
Čarták. Zastavte sa tiež vo Veľkých Karloviciach v Karlovskom múzeu, ktoré 
dokumentuje bežný život na Valašsku. Vo Vsetíne doporučujeme navštíviť rene-
sančný zámok s vyhliadkovou vežou a s priľahlým anglickým parkom so vzácnymi 
drevinami.

Vo Valašskom Meziříčí sa zlieva Rožnovská a Vsetínska Bečva a spájajú sa tu i obidve 
vetvy Cyklotrasy Bečva. Významnou dominantou mesta je zámok Žerotínov⁴. 
Námestie i s priľahlými uliciami je vyhlásené mestskou pamiatkovou zónou.

—

Co můžete cestou vidět?

Je toho mnoho. Namátkou vzpomeňme krásnou přírodu Beskyd, valašské dřevěnice, 
roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné v rožnovském skanzenu. 
Zastavit se budete moci v centrech historických měst s množstvím zajímavých památek, 
jako je Vsetín�, Valašské Meziříčí, Hranice, Lipník nad Bečvou nebo Přerov. 

Rožnovská Bečva vede z Horní Bečvy do Valašského Meziříčí. Celková délka úseku je 
30,8 km. Na trase je několik rozhleden. Podhůří Beskyd přehlédnete z rozhledny 
v Zašové, Rožnov pod Radhoštěm a okolí můžete prozkoumat z Jurkovičovy rozhledny�. 
Cestou se kromě zastávky v Rožnově pod Radhoštěm zastavte i v Zubří, které vás uvítá 
sochou zubra�. 

Vsetínská Bečva vede z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí. Celková délka úseku 
je 56,8 km. Krásný výhled do krajiny je z rozhledny Súkenická na vrcholu Čarták. 
Zastavte se také ve Velkých Karlovicích v Karlovském muzeu, které dokumentuje běžný 
život na Valašsku. Ve Vsetíně doporučujeme navštívit renesanční zámek s vyhlídkovou 
věží a s přilehlým anglickým parkem se vzácnými dřevinami.

Ve Valašském Meziříčí se slévá Rožnovská a Vsetínská Bečva a spojují se zde i obě větve 
cyklostezky Bečva. Významnou dominantou města je zámek Žerotínů⁴. Náměstí i s při-
lehlými ulicemi je vyhlášeno městskou památkovou zónou.
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Za fotogra�e děkujeme:
archív Cyklostezky Bečva | archív města Čadca | Kysucké muzeum | Farský úrad Korňa

Obec Stará Bystrica | Obec Staškov | Město Rožnov pod Radhoštěm | Město Zubří
Muzejní a galerijní centrum, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

www.cyklostezkabecva.cz


