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Úvod
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 největší lákadla obou regionů. Můžete si
vyjet na kole do nádherné přírody na obou stranách hranice,
nebo se vydejte na výlet za historií a kulturou do známých
center Valašska a Kysuc.
—
Krásna príroda, dôraz na tradície a bohatá sieť turistických
a cyklistických trás sú spojujúcim prvkom susedných regiónov
Valašsko a Kysuce.
V rámci projektu „Společně po Valašsku a Kysuciach“ vám
predstavujeme najväčšie lákadlá obidvoch regiónov. Môžte si
vyraziť na bicykli do nádhernej prírody na obidvoch stranách
hranice, alebo se vydajte na výlet za históriou a kultúrou do
známych centier Valašska a Kysúc.
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Města na Rožnovské Bečvě

Ve Valašském Meziříčí se slévá Rožnovská a Vsetínská Bečva a spojují se zde i obě větve Cyklostezky Bečva. Město je vstupní branou
do Beskyd.

SPOLEČNĚ PO VALAŠSKU A KYSUCIACH

Významnou dominantou města je zámek Žerotínů1. Zámek je přístupný veřejnosti a mimo jiné zde najdete v jeho jižním křídle Muzejní
a galerijní centrum s expozici, která ukazuje život zámku v době jeho
největší slávy a přibližuje návštěvníkům historii města a okolí.
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Náměstí i s přilehlými ulicemi je vyhlášeno městskou památkovou
zónou. Náměstí zdobí cenný barokní sloup Panny Marie, v Křížovského ulici stojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie2, který je nejvýznamnější nemovitou kulturní památkou v centru města.
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Turistické informační centrum
Valašské Meziříčí
Komenského 169/4a
Tel.: +420 775 109 809
Vo Valašskom Meziříčí sa zlieva Rožnovská a Vsetínská Bečva a spájajú sa tu i obidve vetvy Cyklostezky Bečva. Mesto je vstupnou bránou
do Beskyd.
Významnou dominantou mesta je zámok Žerotínov1. Zámok je prístupný verejnosti a okrem iného tu nájdete v jeho južnom krídle
Muzejné a galerijné centrum s expozíciou, ktorá ukazuje život zámku
v dobe jeho najväčšej slávy a približuje návštěvníkom históriu mesta
a okolia.
Námestie i s priľahlými ulicami je vyhlásenou mestskou pamiatkovou
zónou. Námestie zdobí cenný barokný stĺp Panny Márie, v Křížovského
ulici stojí farský kostol Nanebovzatia Panny Marie2, ktorý je najvýznamnejšou nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou v centru mesta.
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Na trase Rožnovské Bečvy stojí za zastávku město Zubří, na
jehož okraji vás přivítá symbol města – socha zubra3. Věděli
jste ale, že k Zubří neodmyslitelně patří i bílá vyšívaná
krajka? Stálá expozice městského muzea seznamuje
návštěvníky mimo jiné právě s historií zuberské výšivky⁴.
Jedním z center celého Valašska je město Rožnov pod
Radhoštěm. Leží na trase Rožnovské Bečvy a díky své poloze
je ideální základnou pro výlety na vrcholy Beskyd. Centrum
města láká k zastavení a posezení v restauracích či kavárnách. Návštěvníci ale míří především do městského
parku, kde sídlí Valašské muzeum v přírodě. V prostorách
Valašského muzea se každoročně konají vystoupení
národopisných souborů v rámci celoročního folklorního
festivalu „Valašský rok“.
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Nejkrásnější vyhlídka na město a okolí je z Jurkovičovy
rozhledny⁵, ke které se dostanete krátkou vycházkou z parkoviště Valašského muzea po zelené turistické značce.

Turistické informační centrum
Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 131,
Tel.: +420 571 652 444
+420 571 661 188
Na trase Rožnovskej Bečvy stojí za zastavenie mesto Zubří, na
jeho okraji vás privíta symbol mesta – socha zubra3. Vedeli ste
ale, že k Zubří neodmyslitelne patrí i biela vyšívaná krajka?
Stála expozícia mestského múzea zoznamuje návštevníkov
mimo iného práve s historiou zuberskej výšivky⁴.
Jedným z centier celého Valašska je mesto Rožnov pod
Radhoštěm. Leží na trase Rožnovskej Bečvy a vďaka svojej
polohe je ideálnou základňou pre výlety na vrcholy Beskýd.
Centrum mesta láka k zastaveniu a posezeniu v reštauráciach
či kaviarňach. Návštevníci, ale mieria predovšetkým do
mestského parku, kde sídli Valašské múzeum v prírode.
V priestoroch Valašského múzea sa každoročne konajú
vystúpenia národopisných súborov v rámci celoročného
folklórneho festivalu „Valašský rok“.
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Najkrajšia vyhliadka na mesto a okolie je z Jurkovičovej rozhľadne⁵, ku ktorej sa dostanete krátkou vychádzkou z parkoviska Valašského múzea po zelenej turistickej značke.
5
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Města na Vsetínské Bečvě

Vsetín1 je srdcem Valašska a je tak ideálním výchozím bodem dobře
značených turistických tras různých náročností, které vás provedou okolní
nádhernou přírodou Hostýnsko-Vsetínských vrchů.
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Dominantou města je renesanční zámek2 s vyhlídkovou věží ze začátku
17. století s přilehlým anglickým parkem se vzácnými dřevinami. Dnes
v zámku sídlí Muzea regionu Valašska. Velkou část prostorů zaujímá
dlouhodobá expozice Živá paměť regionu, která atraktivní formou zprostředkovává poznání historie Valašska napříč různými obory lidského
konání.

6

1

Ve městě je mnoho zajímavých církevních staveb, které jsou dokladem
bohaté historie. V budově Staré radnice3 se dnes nachází galerie. Ve všech
ročních obdobích je také přístupná Hvězdárna Vsetín, která nabízí
například pozorování Slunce nebo večerní astronomické pozorování.

Turistické informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356,
Tel.: +420 575 755 144, +420 575 755 111
Vsetín1 je srdcom Valašska a je tak ideálnym východiskovým bodom dobre
značených turistických trás rôznych náročností, ktoré vás prevedú okolitou
nádhernou prírodou Hostýnsko-Vsetínských vrchov.

2

Dominantou mesta je renesančný zámok2 s vyhliadkovou vežou zo začiatku
17. storočia s priľahlým anglickým parkom so vzácnymi drevinami. Dnes
v zámku sídlia Múzea regiónu Valašska. Velkú časť priestorov zaujíma
dlhodobá expozícia Živá pamäť regiónu, ktorá atraktívnou formou zprostredkováva poznanie histórie Valašska naprieč rôznymi odbormi ľudskej činnosti.
V meste je veľa zaujímavých cirkevných stavieb, ktoré sú dôkazom bohatej
histórie. V budove Starej radnice3 sa dnes nachádza galéria. Počas všetkých
ročných období je taktiež prístupná Hvezdáreň Vsetín, ktorá ponúka napríklad pozorovanie Slnka alebo večerné astronomické pozorovanie.
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Valašsko je krásná a divoká příroda, kterou dobře poznáte ze sedla
kola. Výlet po Cyklostezce Bečva a její vsetínské větvi okouzlí
každého milovníka přírodních panoramat. Valašskou krajinu zdobí
malebné dřevěnice a pasoucí se ovce. Život v lůně drsné přírody ale
nebyl jednoduchý.
Zdrojem obživy byla i průmyslová výroba. V Karolince pracovali
mnohá desetiletí lidé v dnes už zrušené sklárně. Její historii
připomíná Muzeum sklářství⁴. Pece, ve kterých se tavilo sklo na
výrobu ručního foukaného skla, vyhasly před deseti lety. Sklo se poté
brousilo a zdobilo pravým zlatem či platinou. Zdejší specialitou
bývaly ornamenty leptané. V muzeu najdete i sklářské nástroje
a dobové písemnosti.
Běžný život na Valašsku dokumentuje Karlovské muzeum ve Velkých
Karlovicích. Sídlí ve dvou budovách památkově chráněného objektu
bývalého kupeckého domu v samém centru obce. Jádrem národopisné sbírky je doma vyráběné zemědělské a salašnické nářadí,
postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. Atmosféru
dokresluje prostá valašská kuchyně s původním vybavením.

Turistické informační centrum Velké Karlovice
(v Karlovském muzeu), Velké Karlovice 299
Tel.: +420 571 444 039
Valašsko je krásna a divoká príroda, ktorú dobre poznáte zo sedla
bicykla. Výlet po Cyklostezce Bečva a jej vsetínskej časti okúzli každého
milovníka prírodných panoramat. Valašskú krajinu zdobia malebné
drevernice a pasúce sa ovce. Život v lone drsnej prírody, ale nebol
jednoduchý.
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Zdrojom obživy bola i priemyselná výroba. V Karolinke pracovali
mnohé desaťročia ľudia v dnes už zrušenej sklárni. Jej históriu
pripomína Múzeum sklárstva⁴. Pece, v ktorých sa tavilo sklo na výrobu
ručného fúkaného skla, vyhasli pred desiatimi rokmi. Sklo sa potom
brúsilo a zdobilo pravým zlatom či platinou. Miestnou špecialitou
boli ornamenty leptané. V múzeu nájdete i sklárske nástroje a dobové písomnosti.
Bežný život na Valašsku dokumentuje Karlovské múzeum vo Velkých
Karloviciach. Sídli v dvoch budovách pamiatkovo-chráneného objektu,
bývalého kupeckého domu v samom centre obce. Jadrom národopisnej
zbierky je doma vyrábané poľnohospodárské a salašnícke náradie,
postupy spracovania vlny, ľanu a výroby ovčieho sýra. Atmosféru dokresluje prostá valašská kuchyňa s pôvodným vybavením.
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Příroda na Rožnovské Bečvě

SPOLEČNĚ PO VALAŠSKU A KYSUCIACH

Na trase cyklostezky Rožnovská Bečva je mnoho příležitostí k zastavení a k prozkoumávání přírodních
krás. Oblast leží v CHKO Beskydy a na mnoha místech se lze na cyklostezce zastavit a vyrazit po
značených turistických trasách do okolních kopců. Krásné rozhledy do krajiny nabízí také několik
rozhleden. Podhůří Beskyd přehlédnete z rozhledny v Zašové, Rožnov pod Radhoštěm a okolí můžete
prozkoumat z Jurkovičovy rozhledny.
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Nejkrásnější výhled ale budete mít z rozhledny na Velkém Javorníku. Je to nejvyšší hora Veřovických
vrchů, které jsou součástí Beskyd. Můžete k ní vyrazit z Valašského Meziříčí po naučné stezce
Veřovické vrchy. Na 13 zastaveních se seznámíte s historií výroby skla, hospodařením v lesích,
s přírodními rezervacemi Trojačka a Huštýn i s orou a faunou chráněné krajinné oblastí Beskydy.
Na trasu, která vede po malebných hřebenech Veřovických vrchů, se můžete napojit i v Zubří. Ke
stezce vás dovede ze Zubří žlutě značená turistická trasa. Výlet na Javorník za výšlap rozhodně stojí.

Turistické informační centrum Valašské Meziříčí
Komenského 169/4a, Tel.: +420 775 109 809
Turistické informační centrum Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 131, Tel.: +420 571 652 444, +420 571 661 188
Na cyklotrase Rožnovská Bečva je veľa príležitosti k zastaveniu a preskúmavaniu prírodných krás. Oblasť
leží v CHKO Beskydy a na viacerých miestach je možné sa na cyklotrase zastaviť a vyraziť po značených
turistických trasách do okolných kopcov. Krásne výhľady do krajiny ponúka tiež niekoľko rozhľadní.
Podhorie Beskýd uvidíte z rozhľadne v Zašovej, Rožnov pod Radhoštěm a okolie môžete preskúmať
z Jurkovičovej rozhľadne.
Najkrajší výhľad, ale budete mať z rozhľadne na Veľkom Javorníku. Je to najvyššia hora Veřovických
vrchov, které sú súčasťou Beskýd. Môžte k nej vyraziť z Valašského Meziříčí po naučnej trase Veřovické
vrchy. Na 13. zastaveniach sa zoznámite s históriou výroby skla, hospodárením v lesoch, s prírodnými
rezerváciami Trojačka a Huštýn i s órou a faunou chránenej krajinnej oblasti Beskydy. Na trasu, ktorá
vedie po malebných hrebeňoch Veřovických vrchov, sa môžte napojiť i v Zubří. Ku trase vás dovedie
zo Zubří žltá značená turistická trasa. Výlet na Javorník za výšlap určite stojí.
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Příroda na Vsetínské Bečvě

Trasa Vsetínské Bečvy začíná nad Velkými Karlovicemi, v místní části Uzgrúň. Než se
vydáte po trase stezky směrem na Vsetín, dopřejte si pár výletů do nádherného okolí.
Z nedalekého Makovského průsmyku můžete vyrazit po naučné stezce Javorníky
směrem na Bumbálku. Stezka vede po hřebenech společných česko-slovenských hor.
Těsně před Bumbálkou se napojte na červenou trasu, která vás zavede na rozhlednu
Súkenická na vrcholu Čarták. Je z ní krásný výhled na hřebeny Javorníků a Beskyd.
Nádherný výhled do valašské krajiny poskytuje také rozhledna Miloňová . Nejlepší cesta
k ní je z areálu Razula v Leskovém. Buď si udělejte delší vycházku po zeleném okruhu přes
Velkou Hanzlůvku nebo se vydejte k restauraci Lanterna a odtud přímo nahoru k rozhledně.
Okolí Velkých Karlovic nabízí plno možností ke sportovnímu vyžití. Lesy a stráně jsou
protkané sítí značených cyklistických tras, které nadchnou i milovníky adrenalinové
jízdy.

Turistické informační centrum Velké Karlovice
(v Karlovském muzeu), Velké Karlovice 299
Tel.: +420 571 444 039
Trasa Vsetínskej Bečvy začína nad Velkými Karlovicami, v miestnej časti Uzgrúň. Kým sa
vydáte po trase smerom na Vsetín, doprajte si pár výletov do nádherného okolia.
Z neďalekého Makovského priesmyku môžete vyraziť po náučnej trase Javorníky smerom
na Bumbálku. Trasa vedie po hrebeňoch spoločných česko-slovenských hôr. Tesne pred
Bumbálkou sa napojte na červenú trasu, ktorá vás zavedie na rozhľadňu Súkenicka na
vrchole Čarták. Je z nej krásny výhľad na hrebene Javorníkov a Beskýd.
Nádherný výhľad do valašskej krajiny poskytuje tiež rozhľadňa Miloňová . Najlepšia cesta
k nej je z areálu Razula v Leskovom. Buď si urobte dlhšiu vychádzku po zelenom okruhu cez
Veľkú Hanzlůvku alebo sa vydajte k reštaurácii Lanterna a odtial priamo hore k rozhľadni.
Okolie Velkých Karlovic ponúka plno možností k športovému vyžitiu. Lesy a stráne sú
pretkané sieťou značených cyklistických trás, ktoré nadchnú i milovníkov adrenalínovej
jazdy.
2
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Kysuce

Kysuce se rozprostírají 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. Ovce se pasou na zalesněných stráních Beskyd a Javorníků.

SPOLEČNĚ PO VALAŠSKU A KYSUCIACH

Obyvatelé Kysuc se nejčastěji živili chovem ovcí, ale také provozovali pro oblast typická řemesla.
Tesařství, kolářství, výroba šindelů a plátna a především košíkářství. Z Kysuc také lidé vandrovali za
výdělkem jako dráteníci. Jak se lidem na Kysuci žilo, nejlépe zjistíte v Muzeu kysucké dědiny ve
Vychylovce . Uvidíte typická kopaničářská obydlí a jejich vybavení.
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Na výletech krásnou přírodou jistě přijdou vhod i typické kysucké pokrmy. Obyvatelé Kysuc měli ve svém
jídelníčku vše, co si mohli sami vypěstovat a vyprodukovat - obilná jídla, luštěniny, mléčné výrobky,
ovoce a zelenina. Nejpoužívanější ale bylo zelí a brambory. Ze zelí se vařily polévky, hlavní jídla i koláče.
Z ovoce se vařily ovocné polévky, marmelády, pálil se z něho tvrdý alkohol. Ochutnejte třeba osúch, což
je typické pečivo z chlebového těsta s česnekovou vůní.
—
Kysuce sa rozprestierajú severne od Žiliny až k poľským hraniciam. Prirodzeným centrom oblasti je mesto
Čadca. Pre celú oblasť sú rovnako, ako pre susedné Valašsko, charakteristické horské políčka, lúky, lesy,
pastviny a malé zhluky dreveníc. Ovce se pasú na zalesnených stráňach Beskýd a Javorníkov.
Obyvatelia Kysúc sa najčastejšie živili chovom ovcí, ale tiež sa venovali regionálnym remeslám. Tesárstvo,
kolárstvo, výrobe šindľov a plátna a predovšetkým košikárstvu. Z Kysúc tiež ľudia vandrovali za zárobkom
ako drotári. Ako sa ľuďom na Kysuciach žilo nejlepšie zistíte v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke .
Uvidíte typické kopaničiarske obydlia a ich vybavenie.
Na výletoch krásnou prírodou vám určite prídu vhod i typické kysucké pokrmy. Obyvatelia Kysúc mali vo
svojom jedálnom lístku všetko, čo si mohli sami vypestovať a vyprodukovať - obilné jedlá, strukoviny,
mliečne výrobky, ovocie a zelenina. Najpoužívanejšie, ale bola kapusta a zemiaky. S kapustou sa varili
polievky, hlavné jedlá i koláče. Z ovocia sa varili ovocné polievky, marmelády, pálil sa z neho tvrdý alkohol.
Ochutnajte napríklad osúch, to je typické pečivo z chlebového cesta s cesnakovou vôňou.
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Valašsko

Valašsko je stále živá národopisná oblast, ve které se mluví typickým nářečím a udržují se charakteristické
tradice. Zalesněné horské hřbety, hluboká údolí a zalesněné stráně vytvářejí nádherná přírodní
panoramata. Zdobí je pasoucí se ovce a typické roubené chalupy. Valašsko má několik center – Vsetín,
Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.
V městech i vesnicích se stále dodržují lidové tradice. Nejvíce folklorních akcí se koná ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Valašsko ale nejsou jen lidové stavby. Při výletech po regionu
můžete navštívit i zámky a muzea s expozicemi, které dokumentují historii a způsob života Valachů, kteří
se nejčastěji živili chovem ovcí. Za výlet stojí i unikátní stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách .
Region charakterizuje i typická kuchyně. Dříve na Valašsku převažovala bezmasá jídla, zejména pokrmy
připravované z brambor. Polévky byly husté a výživné, protože mnohdy byly jediným chodem. Valašská
kyselica z kysaného zelí a mléka se stala symbolem Valašska. Dalším symbolem Valašska je frgál a slivovice. K obojímu je nutná švestka, z které se pálí slivovice a vaří se z ní povidla. Na typický kulatý frgál se
používají i švestková povidla a tvaroh. Valašská kuchyně je plná dobrot a vedle nádherné přírody je i ona
velkým lákadlem turistů.
—
Valašsko je stále živá národopisná oblasť, kde sa hovorí typickým nárečím a udržujú sa charakteristické
tradície. Zalesnené horské chrbty, hlboké údolia a zalesnené stráne vytvárajú nádherne prírodne výhľady.
Zdobia ich pasúce sa ovce a typické zrubové chalupy. Valašsko má niekoľko centier – Vsetín, Valašské
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

1

V mestách i dedinách sa stále dodržuju ľudové tradície. Najviac folklórnych akcií sa koná vo Valašskom
múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštom. Valašsko, ale niesu len ľudové stavby. Pri výletoch po regióne
môžte navštíviť i zámky a múzea s expozíciami, ktoré dokumentujú históriu a spôsob života Valachov, ktorí
sa najčastejšie živili chovom oviec. Za výlet stoja i unikátne stavby Dušana Jurkoviča na Pustevnách .
Región charakterizuje i typická kuchyňa. Skôr na Valašsku prevažovali bezmesité jedlá, hlavne pokrmy
pripravované zo zemiakov. Polievky boli husté a výživné, pretože často boli jediným chodom. Valašská
kyselica z kyslej kapusty a mlieka se stala symbolom Valašska. Dalším symbolom Valašska je frgál
a slivovica. K obom je nutná slivka, z ktorej se páli slivovica a varí sa z nej lekvár. Na typický guľatý frgál sa
používajú aj slivkový lekvár a tvaroh. Valašská kuchyňa je plná dobrôt a vedľa nádhernej prírody je i ona
veľkým lákadlom turistov.
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Čadca – srdce Kysuc
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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.

12

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.

Informační centrum města Čadca
Námestie Slobody 30
Tel.: +421 41 763 00 14
Pre turistov je Čadca zaujímavá najmä okolitou prírodou – nachádza sa v blízkosti CHKO Kysuce, horský terén je vhodný na
turistiku, cykloturistiku i lyžovanie a ostatné zimné športy.
Poloha mesta Čadca 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.

3

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. Právě zde v roce 1848 sídlili představitelé
Slovenské národní rady. Památník obětem holokaustu stojí v Parku
smíření. Je to symbolický náhrobní kámen a 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.

1

—
V meste sa nachádza viacero pamiatkovo chránených budov, ako Hotel
Reich, dnes Tatra Inn z roku 1913 a meštianske domy a vily, sú postavené prevažne v secesnom štýle. Barokový 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, ktorý je sídlom Mestského
úradu. 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.

2

Pamätník SNR 1848⁴ označuje miesto, kde bola bývala 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.
4
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Tipy na výlety v okolí Čadce

Okolí Čadce je díky horskému terénu rájem pro turisty. Značené stezky jsou vhodné i pro horská
kola. Po Bystrické cyklomagistrále se dostane z Oščadnice až do Nové Bystrice 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 kysuckej dediny 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 i Kysucká galerie.
V okolí Čadce se můžete rozhlédnout po krásné krajině z několika rozhleden.
V okolí Čadce môžete nájsť viacero rozhľadní.
Rozhledna na Marťákovskom kopci – Zákopčie / Rozhledna Bobovec – Stará Bystrica
Rozhledna Stratenec – Makov / Rozhledna na Kamenitom – Dlhá nad Kysucou
Rozhledna Zborov – Zborov nad Bystricou / Vyhlídková věž a rozhledna Veľká Rača – Oščadnica

Informační centrum města Čadca
Námestie Slobody 30
Tel.: +421 41 763 00 14
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 dediny
vo 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.
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2

Poutní místo Živčáková ve farnosti Korňa je přístupné i autem. Doporučujeme
ale pěší vycházku z Turzovky. Najdete tu chrám Panny Marie Matky Církve
s vyhlídkovou věží, kapličku Panny Marie a také čtyři prameny čisté vody. Na
okraji obce Korňa nezapomeňte navštívit přírodní památku Korňanský ropný
pramen.
Kamenné koule v Milošové Megoňkách⁴, které vystupují z pískovcové skalní
stěny bývalého kamenolomu, jsou geologickou raritou. Průměr koulí se
pohybuje od 0,25 až do 2,6 m. Tento pískovcový pás pokračuje přes Rakovou až
po Klokočov, kde se nachází přírodní rezervace Klokočovské skálí a náučná
stezka, vhodná pro nenáročné turisty a rodiny s dětmi.

3

Trojmezí je místem, kde se setkávají hranice tří státu. 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 domě Jozefa Kronera5 je malé muzeum, které
připomíná jeho lmovou a televizní tvorbu. Okolo domu vede Stezka Jozefa
Kronera se sochami, které jsou inspirované Kronerovými lmy.
Unikátní dřevěnou sochu Slovenský orloj⁶ můžete obdivovat ve Staré Bystrici.
Největší dřevěná socha na Slovensku stojí na náměstí Rínk sv. Michala
Archanděla.
—

4

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
Cirkvi s vyhliadkovou vežou, kaplnka Panny Márie, Kráľovnej pokoja a štyri
pramene čistej vody. V obci Korňa sa nachádza aj prírodná pamiatka Korňanský
ropný prameň.
Kamenné gule v Milošovej Megoňkách⁴, ktoré vystupujú z pieskovcovej skalnej
steny bývalého kameňolomu, sú geologickou raritou. Priemer gúľ sa pohybuje od
0,25 až do 2,6 m. Tento pieskovcový pás pokračuje cez Rakovú až po Klokočov, kde
sa nachádza prírodná rezervácia Klokočovské skálie a Náučný chodník, vhodný pre
nenáročných turistov a rodiny s deťmi.

5

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. V Staškove je Rodný dom Jozefa Kronera5, 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.
Najväčšou drevenou sochou na Slovensku je Slovenský orloj⁶ v Starej Bystrici na
Rínku sv. Michala Archanjela. Priamo pod ním sa nachádza turistické centrum
a galéria.

6
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Za fotogra e děkujeme:
archív Cyklostezky Bečva | archív města Čadca | rozhledna Miloňová – Ing. Soňa Kollandová
Muzejní a galerijní centrum, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí | Město Valašské Meziříčí
Město Zubří | Město Rožnov pod Radhoštěm | Město Vsetín | Muzeum sklářství Karolinka
Kysucké muzeum | Farský úrad Korňa | Obec Staškov | Obec Stará Bystrica
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