SPOLEČNĚ PO VALAŠSKU A KYSUCIACH
Na kole za poznáním a přírodou
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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. Vyjeďte si na
kole po Cyklostezce Bečva nádhernou přírodou Valašska. Síť
cyklostezek láká i za hranicí, na slovenské straně. Nebo se
vydejte na výlet za historií a kulturou do známých center
Valašska a Kysuce.
—
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 lákadla oboch regiónov. Vyrazte si
na bicykli po Cyklostezke Bečva nádhernou prírodou Valašska.
Sieť cyklotrás láka i za hranicu, na slovenskú stranu. Alebo sa
vydajte na výlet za históriou a kultúrou do známych centier
Valašska a Kysúc.
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Kraj, který miloval T. G. Masaryk

Vsetínská Bečva
Ve Valašském Meziříčí se slévá Rožnovská a Vsetínská Bečva
a spojují se zde i obě větve cyklostezky Bečva. Město je vstupní
branou do Beskyd a je tak dobrou základnou pro další výlety.
Významnou dominantou města je zámek Žerotínů .
Než vyrazíte po cyklostezce podél Vsetínské nebo Rožnovské
Bečvy, udělejte si příjemný okruh z Valašského Meziříčí přes
Poličnou směrem na Branky a přes Mikulůvku zpět do Valašského Meziříčí. V Poličné se mimo jiné můžete napojit na
naučnou stezku T. G. Masaryka, který zdejší kraj miloval.
1

Z Poličné se pohodovou jízdou dostanete podél potoka Loučka
až do Branek. Nezapomeňte se zastavit u místního zámečku,
který obklopuje udržovaný zámecký park. Do Mikulůvky vás
zavede značená cyklistická trasa č. 6220.
Projedete se malebnou přírodou, která byla už dávno
v minulosti využívána k procházkám a relaxaci. Nejen náš první
prezident oceňoval její krásu. První koupaliště v Mikulůvce
vybudoval Tomáš Baťa a slouží dodnes. Nejvýznamnější
památkou v obci je Mikulův mlýn. Můžete v něm vidět malou
expozici o historii mlynářství.
—

1

Vo Valašskom Meziříčí sa zlieva Rožnovská a Vsetínská Bečva
a spájajú sa tu i obidve vetvy cyklotrasy Bečva. Mesto je vstupnou
bránou do Beskýd, a je tak dobrou základňou pre ďalšie výlety.
Významnou dominantou mesta je zámok Žerotínov .
Než vyrazíte po cyklotrase podĺž Vsetínskej alebo Rožnovskej
Bečvy, urobte si príjemný okruh z Valašského Meziříčí cez Poličnú
smerom na Branky a cez Mikulovku nazpäť do Valašského Meziříčí.
V Poličnej sa okrem iného môžte napojiť na náučnu trasu T. G.
Masaryka, ktorý tunajší kraj miloval.
Z Poličnej sa pohodovou jazdou dostanete pozdĺž potoka Loučka až
do Branek. Nezabudnite sa zastaviť u miestneho zámočku, ktorý
obklopuje udržovaný zámocký park. Do Mikulůvky vás zavedie
označená cyklistická trasa č. 6220.
Prejdite sa malebnou prírodou, ktorá bola už dávno v minulosti
využívana k prechádzkam a relaxácii. Nielen náš prvý prezident
oceňoval jej krásu. Prvé kúpalisko v Mikulůvce vybudoval Tomáš
Baťa a slúži dodnes. Nejvýznamnejšou pamiatkou v obci je
Mikulov mlýn. Môžte v ňom vidieť malú expozíciu o histórii
mlynárstva.
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Voda, vzduch a adrenalin!

Vsetínská Bečva
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Z cyklostezky Vsetínská Bečva se vyplatí odbočit a zajet k vodní nádrži Bystřička . Toto „valašské moře“ se rozlévá mezi zalesněnými
stráněmi Hostýnsko-Vsetínských vrchů. Je to jedna z nejstarších přehrad u nás. Dnes je hlavní využití nádrže již čistě rekreační a v jejím
okolí je bezpočet chat a rekreačních středisek. Břehy jsou travnaté a nachází se tu i písečná pláž.
Kdo dává před relaxací u klidné vodní hladiny přednost adrenalinu, šlápne do pedálů směrem na Vsetín. Bike aréna Vsetín je rájem pro
cyklisty na horských kolech. Můžete si zde užít více než 20 kilometrů přírodních stezek a trailů různé náročnosti. Zábavu si zde užijí
nejen začátečníci, ale i zkušení jezdci.
Poučení a místo k relaxaci ale najdete i v těsné blízkosti Bike arény. Arboretum Semetín soustřeďuje nejen dřeviny a rostliny ze všech
koutů naší planety, ale také tu najdete sbírku tradičních valašských ovocných dřevin.
—
Z cyklotrasy Vsetínska Bečva sa oplatí odbočiť a zájsť k vodnej nádrži Bystrička . Toto „Valašské more“ sa rozlieva medzi zalesnenými
stráňami Hostýnsko-Vsetínských vrchov. Je to jedna z najstarších priehrad u nás. Dnes je hlavné využitie nádrže už čisto rekreačné a v jej
okolí je množstvo chát a rekreačných stredisiek. Brehy sú travnaté a nacháza sa tu i piesočná pláž.
Kto dává pred relaxáciou pri kľudnej vodnej hladine prednosť adrenalínu, šliapne do pedálov smerom na Vsetín. Bike aréna Vsetín je rájom
pre cyklistov na horských bicykloch. Môžte si tu užiť viac než 20 kilometrov prírodných trás a trailov rôznej náročnosti. Zábavu si tu užijú
nielen začiatočníci, ale i skúsení jazdci.
Poučenie a miesto k relaxácii ale nájdete i v tesnej blízkosti Bike arény. Arboretum Semetín sústreďuje nielen dreviny a rastliny zo všetkých
kútov našej planety, ale tiež tu nájdete zbierku tradičných valašských ovocných drevín.
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Ze Vsetína po poledníku do celého světa

Vsetínská Bečva

1

Valašská metropole Vsetín je jedním z mála měst v České republice, kterým prochází
poledník s celým číslem. 18. poledník východní délky protíná Vsetín ve východní části
města. Město nejlépe poznáte, když ho projdete po trase Magické vsetínské osmičky.
Na osmi zastaveních se seznámíte s historií města a s turistickými zajímavostmi, které
nějak souvisí s „osmičkou“. Po absolvování trasy obdržíte v Turistickém informačním centru
certi kát.
Trasa začíná v největším městském přírodním parku, kudy prochází 18. poledník. Provede vás
kolem bývalého hřbitova a barokních soch na náměstí až k městské hvězdárně. Dále trasa
vede na Dolní náměstí s Křížem, který je i připomínkou velkých povodní z let 1854 a 1907.

2

Dominantou města je renesanční zámek s vyhlídkovou věží a 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.
—
Valašská metropola Vsetín je jedným z mála miest v Českej republike, ktorým prechádza
poludník s celým číslom. 18. poludník východnej dĺžky pretína Vsetín vo východnej časti
mesta. Mesto nejlepšie poznáte, keď ho prejdete po trase s názvom Magické vsetínske
osmičky. Na ôsmich zastaveniach sa zoznámite s históriou mesta a s turistickými
zaujímavosťami, ktoré nejako súvisia s „osmičkou“. Po absolvovaní trasy obdržíte
v Turistickom informačnom centre certi kát.
Trasa začína vo veľkom mestskom prírodnom parku, kade prechádza 18. poludník. Prevedie
vás okolo bývalého cintorína a barokných sôch na námestí až k mestskej hviezdárni. Ďalej
trasa vedie na Dolné námestie s Krížom, ktorý je i pripomienkou veľkých povodní z rokov 1854
a 1907.
Dominantou mesta je renesančný zámok s vyhliadkovou vežou a s priľahlým anglickým
parkom so vzácnymi drevinami. Dnes v zámku sídlia Múzea regiónu Valašska. Veľkú časť
priestorov zaujíma dlhodobá expozícia Živá pamäť regiónu, ktorá atraktívnou formou
sprostredkuváva poznanie histórie Valašska naprieč rôznymi odbormi ľudského konania.
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Valašská příroda láká turisty a inspiruje umělce

Vsetínská Bečva

Zalesněné valašské horské hřbety, hluboká údolí a zalesněné
stráně vytváří nádherná přírodní panoramata. Stačí vyrazit po
jakékoliv pěšině a jen se kochat a dýchat čerstvý vzduch.
Nádherná vycházka je z Huslenek po zelené směrem na vrch
Ochmelov. Po modré se můžete vrátit zpět na trasu Cyklostezky
Bečva. Stráně s typickými roubenými chalupami a ovce, které
se tu poklidně pasou, vás okouzlí stejně, jako okouzlily mnoho
umělců.
S Novým Hrozenkovem je spojeno jméno ilustrátora Antonína
Strnadela. Malíř a gra k, žák Maxe Švabinského, od roku 1945
působil jako profesor VŠUP v Praze a stal se významným
představitelem české poválečné ilustrátorské tvorby. Nový
Hrozenkov navštívil poprvé v roce 1929. Nalezl zde motivy
a silnou inspiraci pro svou práci výtvarníka.
Památník Antonína Strnadela sídlí v původní chalupě, ve které
měl umělec ateliér. Stálou výstavu z jeho děl doplňují
i exponáty z Výstavy salašnictví, která se konala v Novém
Hrozenkově v roce 1936 a kterou Antonín Strnadel pomáhal
realizovat. Exponáty přibližují život na salaši a přibližují zvyky
a valašské pověsti.
—
Zalesnené valašské horské chrbty, hĺboké údolia a zalesnené
stráne vytvárajú nádherne prírodné panorámy. Stačí vyraziť po
akomkoľvek chodníku a len sa kochať a dýchať čerstvý vzduch.
Nádherná vychádzka je z Huslenok po zelenej smerom na vrch
Ochmelov. Po modrej sa môžete vrátiť späť na trasu Cyklostezky
Bečva. Stráne s typickými zrubenými chalupami a ovce, ktoré sa
tu pokojne pasú, vás okúzlia rovnako, ako okúzlili veľa umelcov.
S Novým Hrozenkovom je spojené meno ilustrátora Antonína
Strnadela. Maliar a gra k, žiak Maxa Švabinského, od roku 1945
pôsobil ako profesor VŠUP v Prahe a stal se významným
predstaviteľom českej povojnovej ilustrátorskej tvorby. Nový
Hrozenkov navštívil prvýkrát v roku 1929. Našiel tu motívy a silnú
inšpiráciu pre svoju prácu výtvarníka.
Pamätník Antonína Strnadela sídli v pôvodnej chalupe, v ktorej
mal umelec ateliér. Stálu výstavu z jeho diel doplňujú i exponáty
z Výstavy salašníctva, ktorá sa konala v Novém Hrozenkove v roku
1936 a ktorú Antonín Strnadel pomáhal realizovať. Exponáty
približujú život na salaši a približujú zvyky a valašské povesti.
1
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Karolínka jako centrum sklářství na Valašsku

Vsetínská Bečva

Nejen pastevectvím se dalo na Valašsku uživit. V Karolince mělo dlouhou tradici sklářské řemeslo. Místní sklárny byly založeny v roce
1860. Z této doby pochází i nejstarší exponáty v Muzeu sklářství . Kromě sklářských nástrojů a výrobků najdete v muzeu i dobové
písemnosti.
K vidění je přes dva tisíce exponátů, od skla přes nástroje nutné k jeho výrobě, historické ručně kreslené katalogy anebo pracovní
knížky. Jednotlivé exponáty se městu podařilo získat i díky místním lidem, kteří přispěli výrobky z místní sklárny z různých období.
Sklárna ukončila činnost v roce 2020.
Způsob života obyvatel valašských osad velmi dobře dokumentuje i neobvykle rozsáhlý soubor lidových staveb v Raťkově . Typické
valašské dřevěnice z přelomu 18. a 19. století jsou rozesety v malebném údolí raťkovského potoka. Roubené stavby obklopují
i charakteristické stodoly, seníky a sklípky.
—
Nielen pastierstvom sa dalo na Valašsku uživiť. V Karolinke malo dlhú tradíciu sklenárske remeslo. Miestne sklárne boli založené v roku
1860. Z tejto doby pochádzajú i najstaršie exponáty v Múzeu sklenárstva . Okrem sklenárskych nástrojov a výrobkov nájdete v múzeu
i dobové písomnosti.
K videniu je cez dve tisícky exponátov, od skla cez nástroje nutné k jeho výrobe, historické ručne kreslené katalógy alebo pracovné knižky.
Jednotlivé exponáty sa mestu podarilo získať i vďaka miestným ľuďom, ktorí prispeli výrobkami z miestnej sklárne z rôzných období.
Skláreň ukončila činnost v roku 2020.
Spôsob života obyvateľov valašských osád veľmi dobre dokumentuje i neobvykle rozsiahly súbor ľudových stavieb v Raťkove . Typické
valašské drevenice z prelomu 18. a 19. storočia sú rozosiate v malebnom údolí raťkovského potoka. Zrubené stavby obklopujú
i charakteristické stodoly, senníky a pivnice.
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Velké Karlovice – ráj cyklistů i turistů

Vsetínská Bečva

Okolí Velkých Karlovic nabízí plno možností ke sportovnímu vyžití. Lesy a stráně jsou protkané sítí značených
cyklistických tras, které nadchnou i milovníky adrenalinové jízdy. Jednou ze základen k cyklistickým
výletům je hotel Galík se zázemím pro cyklisty.
Nádherný výhled do valašské krajiny poskytuje
rozhledna Miloňová . Dostanete se k ní z centra Velkých
Karlovic nebo také od hotelu Galík. Dřevěná rozhledna na
vrchu Miloňová (846 m n.m.) je vysoká 24 m a stojí na
kamenné podestě. Vyhlídková plošina umístěná
20 metrů nad okolním terénem umožňuje nádherný
kruhový výhled na Javorníky.
Dalším výchozím místem pro turisty i cyklisty je místní
část Uzgrúň s krytým parkovištěm. Začíná zde Kulíškova
naučná stezka a lze se zde napojit i na značené trasy Bike
trails Valašsko. Z nedalekého Makovského průsmyku
můžete vyrazit po naučné stezce Javorníky směrem na
Bumbálku. Stezka vede po hřebenech společných československých hor.

1

—
Okolie Velkých Karlovic ponúka plno možností k športovému vyžitiu. Lesy a stráne sú pretkané sieťou značených
cyklistických trás, ktoré nadchnú i milovníkov adrenalínovej jazdy. Jednou zo základieň k cyklistickým výletom je
hotel Galík so zázemím pre cyklistov.
Nádherný výhľad do valašskej krajiny poskytuje rozhľadňa
Miloňová . Dostanete se k nej z centra Velkých Karlovic
alebo tiež od hotela Galík. Drevená rozhľadňa na vrchu
Miloňová (846 m n. m.) je vysoká 24 m a stojí na kamennej
podeste. Vyhliadková plošina umiestnená 20 metrov nad
okolitým terénom umožňuje nádherný kruhový výhľad na
Javorníky.
Ďalším východiskovým miestom pre turistov i cyklistov je
miestna čásť Uzgrúň s krytým parkoviskom. Začína tu
Kulíškova naučná trasa a dá sa tu napojiť i na značené
trasy Bike trails Valašsko. Z neďalekého Makovského
priesmyku môžte vyraziť po naučnej trase Javorníky
smerom na Bumbálku. Trasa vedie po hrebeňoch spoločných česko-slovenských hôr.
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Duchovní inspirace v podhůří Beskyd

Rožnovská Bečva
Když vyrazíte z Valašského Meziříčí po trase Rožnovské
Bečvy, zastavte se hned v první obci. Zašovou znají
především poutníci, kteří směřují k poutnímu místu
s pramenem Stračka . Zašovou v minulosti proslavil obraz
Zašovské Panny Marie. Najdete ho v prostorném chrámu,
do kterého byl roku 1725 obraz slavnostně přenesen.

1

V témže roce bylo započato se stavbou přilehlého
kláštera řádu Bosáků Nejsvětější Trojice pro vykupování
zajatců, který je znám spíše pod názvem klášter trinitářů.
Po Praze to je druhý nejstarší klášter tohoto řádu v našich
zemích. Velkou akcí, která je součástí poutní tradice
a láká nejen poutníky, je tradiční Zašovská pouť, která se
koná pravidelně první víkend v červenci. Rozhled po obci
a okolí nabízí i rozhledna na okraji Zašové.
Socha zubra láká do Zubří. Věděli jste, že Zubří neproslavili jen házenkáří a místní gumárny? K Zubří
neodmyslitelně patří i bílá vyšívaná krajka⁴. Stálá
expozice městského muzea seznamuje návštěvníky
mimo jiné právě s historií zuberské výšivky.
—

2

3

Keď vyrazíte z Valašského Meziříčí po trase Rožnovskej
Bečvy, zastavte sa hneď v prvej obci. Zašovú poznajú
predovšetkým pútnici, ktorí smerujú k pútnemu miestu
s prameňom Stračka . Zašovú v minulosti preslávil obraz
Zašovskej Panny Márie. Nájdete ho v priestornom chráme,
do ktorého bol roku 1725 obraz slávnostne prenesený.
V rovnakom roku bolo započaté so stavbou priľahlého
kláštora rádu Bosákov Najsvätejšej Trojice pre vykupovanie zajatcov, ktorý je známy skôr pod názvom kláštor
trinitárov. Po Prahe to je druhý najstarší kláštor tohoto
rádu v našich zemiach. Veľkou akciou, ktorá je súčasťou
pútnej tradície a láka nielen pútnikov je tradičná Zašovská
púť, ktorá sa koná pravidelne prvý víkend v júli. Rozhľad po
obci a okolí ponúka i rozhľadňa na okraji Zašovej.
Socha zubra láka do Zubří. Vedeli ste, že Zubří nepreslavili
len hádzankárky a miestne gumárne? K Zubří neodmyslitelne patrí i biela vyšívaná krajka⁴. Stála expozícia
mestského múzea zoznamuje návštevníkov okrem iného
práve s históriou zuberskej výšivky.
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Území, kterému vládne Radegast

Rožnovská Bečva

Jedním z center Valašska je město Rožnov pod Radhoštěm . Leží na trase Rožnovské Bečvy a díky své poloze je ideální základnou pro
výlety na vrcholy Beskyd. Hezkou procházku si ale lze udělat i přímo ve městě. Naučná stezka Hradisko turisty provádí okolo areálu se
skokanskými můstky ke zřícenině hradu Rožnov na kopci Hradisko ve Vsetínských vrších. Na trase se seznámíte s unikátní orou
i faunou chráněné krajinné oblasti Beskydy.
Náročnější turisté si nenechají ujít výšlap na Radhošť. Z centra města je na vrchol hory Radhošť zavede červeně značená
Cyrilometodějská stezka, která propojuje nejvýznamnější poutní místa Moravy – Hostýn, Velehrad, Radhošť a Pustevny.
Pověstmi opředená bájná hora Radhošť nabízí krásné výhledy na celé Beskydy, Valašsko, Jeseníky i Malou a Velkou Fatru. Vrcholu vévodí
kaple sv. Cyrila a Metoděje se sousoším obou věrozvěstů. Z Radhoště se můžete vydat po naučné stezce Radegast směrem na Pustevny.
Trasa vede i přes stejnojmenný vrchol se známou sochou slovanského boha Radegasta⁴, který se stal známým symbolem celého regionu.
—
Jedným z centier Valašska je mesto Rožnov pod Radhoštěm . Leží na trase Rožnovskej Bečvy a vďaka svojej polohe je ideálnou základňou
pro výlety na vrcholy Beskýd. Peknú prechádzku si ale môžte urobiť i priamo v meste. Naučná trasa Hradisko turistov prevádza okolo areálu
so skokanskými mostíkmi k zrúcanine hradu Rožnov na kopci Hradisko vo Vsetínských vrchoch. Na trase sa zoznámite s unikátnou orou i
faunou chránenej krajinnej oblasti Beskýdy.
Náročnejší turisti si nenechajú ujsť výšlap na Radhošť. Z centra mesta ich na vrchol hory Radhošť zavedie červene označená
Cyrilometodějská trasa, ktorá prepojuje najvýznamnejšie pútne miesta Moravy – Hostýn, Velehrad, Radhošť a Pustevny.
Povesťami opradená bájna hora Radhošť ponúka krásne výhľady na celé Beskydy, Valašsko, Jeseníky i Malú a Veľkú Fatru. Vrcholu dominuje
kaplička sv. Cyrila a Metoda so súsoším oboch vierozvestcov. Z Radhošťa sa môžte vydať po náučnej trase Radegast smerom na Pustevny.
Trasa vede i cez vrchol Radegast so známou sochou slovanského boha Radegasta⁴, ktorý sa stal známym symbolom celého regiónu.
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Tam, kde pramení Rožnovská Bečva…

Rožnovská Bečva

1

Rožnovská Bečva pramení pod vrcholem hory Vysoká, která leží v katastru obce Horní Bečva.
Horní a Prostřední Bečva jsou díky své poloze ideálním místem pro delší pobyt. V okolí je mnoho
značených turistických tras, vhodných k procházkám, výletům a cykloturistice po horských
hřebenech přes Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysou Horu až k vrcholům Malého Javorníku.

1

Turisté a cyklisté zde najdou dobré zázemí. V obcích a okolí je mnoho chat a několik desítek
rekreačních a hotelových zařízení, které jsou vybaveny půjčovnami kol, saunami, bazény
a dalším nezbytným servisem pro návštěvníky. Samozřejmostí jsou i nabíječky pro elektrokola.
Z Horní Bečvy se můžete vydat na pěkný výšlap na Pustevny. Můžete si vybrat z několika dobře
značených tras. Pustevny patří k největším turistickým lákadlům Valašska a Beskyd obecně.
Pustevny jsou významnou křižovatkou turistických cest a východiskem pro túry po hřebeni
Radhošť. Velkým lákadlem je nedaleká stezka v oblacích Valaška. Pustevny zdobí několik chat,
postavených ve stylu lidové secese, podle návrhů architekta Jurkoviče .
—

1

2

Rožnovská Bečva pramení pod vrcholom hory Vysoká, ktorá leží v katastry obce Horní Bečva.
Horní a Prostřední Bečva sú vďaka svojej polohe ideálnym miestom pre dlhší pobyt. V okolí je veľa
značených turistických trás, vhodných k prechádzkam, výletom a cykloturistike po horských
hrebeňoch cez Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysú Horu až k vrcholom Malého Javorníka.
Turisti a cyklisti tu nájdu dobré zázemie. V obciach a okolí je mnoho chát a niekoľko desiatok
rekreačných a hotelových zariadení, ktoré sú vybavené požičovňami bicyklov, saunami, bazénmi
a ďalším nevyhnutným servisom pro návštevníkov. Samozrejmosťou sú i nabíjačky pre
elektrobicykle.
Z Hornej Bečvy sa môžte vydať na pekný výšĺap na Pustevny. Môžte si vybrať z niekoľkých dobre
značených trás. Pustevny patria k najväčším turistickým lákadlám Valašska a Beskýd obecne.
Pustevny sú významnou križovatkou turistických ciest a východiskom pre túry po hrebeni
Radhošť. Veľkým lákadlom je neďaleká trasa v oblakoch Valaška. Pustevny zdobí niekoľko chát,
postavených v štýle ľudovej secésie, podľa návrhov architekta Jurkoviča .
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Společně po Valašsku a Kysuciach

Společně bez hranic

Valašsko a Kysuce jsou sousední regiony dvou samostatných států, které ale mají hodně společného. Spojuje je krásná příroda, lidové
tradice a společná historie. Oba regiony propojuje hlavní silnice, která vede Horní Bečvou a dále pak Makovským průsmykem. Hranici
protíná silnice v horském sedle Bumbálka. Tu se můžete napojit na naučnou stezku Javorníky a také na červenou trasu, která vás
zavede na rozhlednu Súkenická na vrcholu Čarták. Je z ní krásný výhled na hřebeny Javorníků a Beskyd.
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.
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. 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.
—
Valašsko a Kysuce sú susedné regióny dvoch samostatných štátov, ktoré ale majú veľa spoločného. Spojuje ich krásna príroda, ľudové
tradície a spoločná história. Oba regióny prepája hlavná cesta, ktorá vedie Hornou Bečvou a ďalej potom Makovským priesmykom. Hranicu
pretína cesta v horskom sedle Bumbálka. Tu sa môžte napojiť na náučnu trasu Javorníky a tiež na červenú trasu, ktorá vás zavedie na
rozhľadňu Súkenická na vrchole Čarták. Je z nej krásny výhľad na hrebene Javorníkov a Beskýd.
Kysuce sa rozpriestierajú 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 sa pasú na zalesnených stráňach
Beskýd a Javorníkov.
Na výletoch krásnou prírodou určite prídu vhod i typické kysucké pokrmy. Obyvatelia Kysúc mali vo svojom jedálnom lístku všetko, čo si
mohli sami vypestovať a vyprodukovať. Najpoužívanejšie, ale bola kapusta a zemiaky. Z kapusty sa varili polievky, hlavné jedlá i koláče.
Z ovocia sa varili ovocné polievky, marmelády, pálil sa z neho tvrdý alkohol. Ochutnajte, napríklad osúch, čo je typické pečivo z chlebového
cesta s cesnakovou vôňou.
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Čadca - srdce Kysuc

Kysuce
Čadca je pro turisty zajímavá především díky okolní přírodě. Okolní
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 kulturněspolečenského dění v Čadci. 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 a Galerii Čadca s Informačním
centrem. Za návštěvu stojí i Kysucké muzeum se stálými i krátkodobými
expozicemi nejen z historie regionu. Ve městě zaujme i Památník
Slovenské národní rady 1848 , který stojí na místě bývalé fary. V roce
1848 zde sídlili představitelé Slovenské národní rady. Celé město zdobí
dřevěné plastiky, které vznikaly a vznikají na řezbářských sympoziích.
Ty se v Čadci pořádají od roku 2008.
1

—
Čadca je pre turistov zaujímavá predovšetkým vďaka okolitej prírode.
Okolitý horský terén je vhodný na letnú i zimnú turistiku. Výhodná poloha
na hranici troch štátov je pre Čadcu výhodou a často si mesto vyberajú
turisti ako základňu pre ďalšie výlety do Českej republiky i do Poľska.

2

Dom kultúry so sídlom na Matičnom námestí je centrom kulturnospoločenského diania v Čadci. V meste sa nachádza veľa pamiatkovo
chránených budov, ako je Hotel Reich z roku 1913 (dnes Tatra Inn)
a meštianské domy a vily, ktoré sú postavené prevážne v secesnom slohu.
Najvýznamnejšou a najcennejšou pamiatkou v meste je barokový kostol
sv. Bartolomeja . V jeho okolí je malý park s chránenými lipami,
kamennou sochou Jana Nepomuckého a súsoším „Oplakávanie Krista na
Kalvárii“.
Vedľa kostola nájdete i Mestský dom a Galériu Čadca s Informačným
centrom. Za návštevu stojí i Kysucké múzeum so stálymi i krátkodobými
expozíciami nielen z histórie regiónu. V meste zaujme i Pamätník
Slovenskej národnej rady 1848 , ktorý stojí na mieste bývalej fary. V roku
1848 tu sídlili predstavitelia Slovenskej národnej rady. Celé mesto zdobia
drevené plastiky, ktoré vznikali a vznikajú na rezbárskych sympóziách.
Tie sa v Čadci usporadúvajú od roku 2008.
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Z Čadce na výlety po Kysucích

Kysuce

1

2

Z Čadce se můžete vydat na výlety po značených cyklotrasách. Například směrom do Oščadnice, kde můžete pokračovat i náročnějšími
horskými cyklotrasami, anebo směrem Raková Korcháň, přes Megoňky zpět do Čadce. Hodně oblíbená je Bystrická cyklomagistrála, po
které se dostanete z Oščadnice až do Nové Bystrice a do její místní části Vychylovka. Trasa vede po trati bývalé lesní úvratové železničky,
která dříve sloužila k přepravě dřeva. Ve Vychylovce navštivte i Muzeum kysucké dědiny.
Poutní místo Živčáková ve farnosti Korňa je přístupné autem nebo na kole z centra obce. Doporučujeme ale pěší vycházku z Turzovky.
Najdete zde 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.
Náučná cyklostezka GEOPARK Megoňky - Šance, začíná u vodní nádrže Miloňová a prochází Geoparkem Megoňky, odkud pokračuje
směrem na Českou republiku. Zde prochází přírodními památkami Filuvka a Motyčanka, přírodní rezervací Vřesová stráň, Národní
kulturní památkou Šance a nazpět přes osadu Dejovka do Milošové.
Unikátní dřevěnou sochu Slovenský orloj můžete obdivovat ve Staré Bystrici. Největší dřevěná socha na Slovensku stojí na náměstí
Rínk Svatého Michala Archanděla.
—
Z Čadce sa môžte vydať na výlety po značených cyklotrasách. Napríklad smerom do Oščadnice, kde môžete pokračovať aj náročnejšími
horskými cyklotrasami, alebo smerom Raková Korcháň, cez Megoňky naspäť do Čadce. Veľmi obľúbenou je Bystrická cyklomagistrála, po
ktorej sa dostanete z Oščadnice až do Novej Bystrice a do jej miestnej časti Vychylovka. Trasa vedie po trati bývalej lesnej úvraťovej
železničky, ktorá predtým slúžila k preprave dreva. Vo Vychylovke navštívte aj Múzeum kysuckej dediny.
Pútne miesto Živčáková vo farnosti Korňa je prístupné autom alebo bicyklom z centra obce. Doporučujeme ale pešiu vychádzku z Turzovky.
Nájdete tu chrám Panny Marie Matky Církve s vyhliadkovou vežou, kaplnku Panny Márie a tiež štyri pramene čistej vody. Na okraji obce
Korňa nezabudnite navštíviť prírodnu pamiatku Korňanský ropný prameň.
Náučná cyklotrasa GEOPARK Megoňky - Šance, začína pri vodnej nádrži Milošová a prechádza Geoparkom Megoňky, odtiaľ pokračuje
smerom na Českú republiku. Tu prechádza prírodnými pamiatkami Filuvka a Motyčanka, prírodnou rezerváciou Vřesová stráň, Národnou
kultúrnou pamiatkou Šance a naspäť cez osadu Dejovka do Milošovej.
Unikátnu drevenú sochu Slovenský orloj môžete obdivovať v Starej Bystrici. Nejväčšia drevená socha na Slovensku stojí na námestí Rínok
Svätého Michala Archanjela.

15

Za fotogra e děkujeme:
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