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Summary: 

Presented work is focused on some of the hydro-geologically and geologically interesting 

places of Slovakia’s part of Beskydy mountains. It is important to introduce the area from 

the perspective of its natural properties – conditions in the first chapter. A part of it is the 

creation of the mountains and its settlement. The most interesting nature-created areas, that 

were chosen based on their specialty from the geoscience tourist point of view, are listed 

and described in detail in the next two parts of this work. Part of the work is also a 

specialized chemical analysis of the mineral springs and comparison of previous results. 

There is a draft of possible geological - hydro-geological excursion at the mentioned 

natural sights within the studies focused on geology. 

Keywords: Geologically interestings, spring, Kysuce, Slovakia, geologically excursion 

 

Anotace: 

Předložená práce je zaměřená na některé z hydrogeologických a geologických zajímavostí 

Slovenské části pohoří Beskyd.  V první kapitole je tedy nutné území představit z hlediska 

jeho přírodních vlastností – podmínek. Součástí je samotný postup vzniku hor i historie 

osidlování. V dalších dvou etapách práce jsou vyjmenovány a podrobně popsány 

nejzajímavější přírodní výtvory studované oblasti, které byly vybrány dle zvláštnosti z 

pohledu geomontánního turisty. Součástí práce, je i základní odborná chemická analýza 

minerálních pramenů a srovnání s předešlými výsledky. V závěrečné kapitole je pak podán 

návrh na geologicko – hydrogeologickou exkurzi po zmíněných přírodních památkách 

v rámci studia se zaměřením na geologii. 

Klíčová slova: Geologické zajímavosti, pramen, Kysuce, Slovensko, geologická exkurze 
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BSK  - Biochemická spotřeba kyslíku 

ČSČK  - Česko – slovenský červený kříž 

CHSK  - Chemická spotřeba kyslíku 

CHPV  - Chráněný přírodní výtvor 

IGHP  - Inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum 

INGEO a.s - Inženýrsko – geologická akciová společnost 

kBq  - Kilobecquerel – jednotka radioaktivity látky 

kPa  - Kilopascal – jednotka tlaku 

MHD  - Městská hromadná doprava  

NPR  - Národní přírodní rezervace 

pH  - Power of hydrogen 

PP  - Přírodní památka 

PR  - Přírodní rezervace 

SNP  - Slovenské národní povstání 

SSR  - Slovenská socialistická republika 

SZOPK           -  Slovenský zväz ochráncov prírody a krajiny 
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce je mi blízké hned z několika důvodů. Prvním z nich je fakt,      

že jedním z mých nejoblíbenějších míst na světě jsou právě Kysuce. Díky rodinné chatě, 

která se nachází nedaleko města Turzovka, zde mám možnost trávit chvíle se svými 

nejbližšími. Dalším z důvodů je cit pro ekologii. Již od mala jsem byla učená přírodu 

chránit, a tím zachovávat její stabilitu. Mezi další důvody patří samozřejmě i obliba 

v houbaření, ke zvířatům či rostlinám. Tématem Beskydy jsem se již v minulosti zabývala 

v rámci maturitní práce na střední škole.  

Nejen ve světě, ale i kousek za humny, můžeme nalézt plnohodnotnou krajinu s těmi 

nejzajímavějšími úkazy přírody. V severozápadním koutě Slovenské republiky                  

se v malebné krajině s pastvinami, loukami a krásnými lesy nacházejí stále „živé“ úkazy 

neživé přírody. Vlivem obrovských sil a změn, které se odehrávají již po miliony let,        

se setkáváme s nepřehlédnutelnými výtvory spojenými s pohybem planety Země. Pro 

geologa mohou být takovéto přírodní památky učebním příkladem a pro laické turisty pak 

jakýmsi „Genius loci.“ 

Kysuce byly, stejně jako mnoho z dalších přírodních celků nejen u nás, ale i 

v zahraničí, značně narušeny lidskou činností. Zejména vlivem industriálního růstu a 

uspokojování lidských zájmů. Od zmenšování lesních ploch, přes znečišťování ovzduší až 

k odpadům ve vodních tocích. Proto se společnost dnes snaží, to poslední, co z  přírodního 

dědictví zůstalo, chránit a zachovat tím přirozenou ekologickou stabilitu. 

Součástí práce jsou proto uvedeny některé z cenných přírodních památek a výtvorů, 

které se dostaly pod ochranu pro své zvláštní důvody. Některé geologické zajímavosti        

a mineralizované prameny jsou typické pro toto uzemí. 
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2. Přírodní poměry 

2.1. Z historie Kysuc 

První písemnou zmínkou o studované oblasti byla darovací listina. Zemi zvanou 

Kysuce daroval uherský panovník Bela IV. svému hodnostáři Bohumírovi v roce 1244. 

Této cti se mu dostalo díky dobře vykonaným službám nejen králi, ale i královu 

předchůdci Ondřeji II. Mezi úkony patřily zejména vojenské výpravy v období vpádu 

Tatarů. V době darování byla oblast zcela neobydlená a opuštěná. Originální vyhotovení 

této listiny je v dnešní době již nemožné dohledat, protože se nezachovalo. Součástí práce 

je pouze přiložená kopie (viz obr. 1). Tu vyhotovila Nitranská kapitula v roce 1390. 

Nejstarším městem, o kterém je doložitelná písemná zmínka, je Kysucké Nové Mesto 

(Straňan 1998). Od roku 1254 bylo označováno jako Jessesin nebo Jothesin (Galvánek 

1982). 

 Na ještě starší obydlení tohoto kraje, poukazují odštěpky pazourku z výroby 

kamenných nástrojů nalezené vedle kostí pleistocenních zvířat, jako je mamut nebo 

nosorožec. Předměty byly nalezeny ve městech Stará Bystrica a Krásno nad Kysucou.  

Důkazem z doby bronzové je nejen pohřebiště lidí lužické kultury v Ochodnici a  Radoli, 

ale i opevnění v Kysuckom Novom Meste. Soustava sídlišť a hradišť byla objevena 

v obcích Vadičov, Radoľa a Rudina, což potvrzuje početné osídlení v laténském období. 

Jako vojenská obrana sloužilo za vlády Římanů a v době vpádu germánských kmenů 

opevnění táhnoucí se po temeni hory Veľké Ostré složené z vápencových balvanů. 

V polovině 1. století se stal tento hrádek z neznámých důvodů opuštěným. Znovu jej 

využili Slované v období Velkomoravské říše (9. století).  První oficiální osidlování         

se datuje na 13. století. Zabydlenou oblastí byl dolní tok řeky Kysuce zejména kvůli 

hospodářství. První souvislé osidlovaní trvalo přes dvě stě let. V období feudalismu byla 

tato oblast středem mnoha sporů. Proces zabírání horní části Kysuc byl kvůli pozdějšímu 

vojenskému drancování pozastaven. Kysuce se  tehdy začaly vylidňovat. V druhé polovině 

16. století se zakládá osada Čadca. V té samé době probíhá valašská kolonizace z Oravy     

a Těšínska do neobydlených částí. Největší potíží valašské kolonizace byl spor mezi 

těšínským a živieckým panstvem. Každá strana si nárokovala své území a přesto, že byly 

uzavírány mnohé dohody, nebylo sporům konce. Nejvíce v té době utrpěl prostý lid.    
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V 17. století však osidlování severu Kysuc nabírá na intenzitě a vzniká největší počet obcí. 

V 18. – 19. století dochází dokonce k přelidnění. Vzhledem k ubývající půdě se zakládají 

řemesla, ale dochází i k vystěhovalectví. V době kapitalismu se Kysuce stávají chudým      

a nerozvinutým krajem. Avšak koncem 19. století získává Čadca status střediska              

pro zpracování dřeva a jeho obchodu a pro textilní průmysl (Galvánek 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nikola Ponczová: Geologické zajímavosti na území Kysuc 

2014  4 
 

 

Obr. 1: Sken kopie darovací listiny krále Bela IV. vyhotovená v r. 1390  Nitrianskou kapitulou 

(Kysucké múzeum v Čadci) 
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2.2. Geografie 

Oblast Kysuce s hlavní metropolí Čadca se rozprostírá na severozápadním okraji 

Slovenské republiky (viz obr. 2). Tvoří pohraniční zónu s Českou republikou a Polskem. 

Díky tomu také sousedí s dalšími velkoplošnými chráněnými územími – CHKO Beskydy    

v rámci České republiky, Żywiecki Park Krajobrazowy v Polsku a dále CHKO Horná 

Orava na Slovensku. Přesto, že Kysuce patří k okresu Čadca, okrajově zasahují i k dalším 

okresním městům jako je Bytča, Dolný Kubín, Žilina, Považská Bystrica a Púchov (Lacika 

et al. 2010).  

 

 

Obr. 2: Vyznačení oblasti CHKO Kysuce na mapce SR (červenou barvou), (Lacika 2010) 

 

Čadca leží spíše na severu území - na soutoku řeky Kysuce a jejího levostranného 

přítoku Čerňanka. To, že je toto okresní město středem železniční i automobilové               

či kamionové dopravy do dalších měst mezinárodního významu, není pro oblast nijak 

příznivé z hlediska ekologie. Zvláště, když je okolí Čadce významným styčným místem 

několika horopisných celků – Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Javorníky, 

Turzovská vrchovina a Moravskoslezské Beskydy (Maráky et al. 1981). Území celého 

okresu Čadca se nachází v prostoru 18
ᵒ
06ʹ03ʹʹ až 19

ᵒ
66ʹ22ʹʹ východní délky a 54

ᵒ
59ʹ00ʹʹ 

až 54
ᵒ
89ʹ01ʹʹ severní šířky. Rozloha odpovídá 93 621 km

2
, což jsou 2% z celkové rozlohy 

Slovenska (Gerát 1988). 
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CHKO Kysuce jsou rozděleny na dvě základní části, a to západní Javornickou         

a východní Beskydskou, přičemž součástí západní části jsou Javorníky, Turzovská 

vrchovina a Moravskoslezské Beskydy a východní pak Kysucké Beskydy, Kysucká 

vrchovina a Oravské Beskydy (viz obr. 3), (Lacika et al. 2010). 

 

Obr. 3: Vyznačení a rozdělení CHKO Kysuce na západní Javornickou a východní Beskydskou 

část - upraveno autorem (Lacika 2010) 

 

2.3. Geomorfologie 

To, že je území Kysuc geomorfologicky velmi tvárné si zasloužilo nejen alpínské 

vrásnění, které stálo za samotným vznikem, ale hlavně také následné denudační procesy. 

Ty se v oblasti uplatňují od začátku vrásnění v druhohorách až po současnost. Mezi další 

aspekty tvárnosti území patří i složení jednotlivých struktur a tektonická stavba. Celá 

oblast je tvořená flyšovým pásmem a vedle základního typu reliéfu se zde vyskytuje i typ 

vrchovinného reliéfu a reliéf erozních brázd, a především hornatina. Oblasti vládnou 

pásma hřbetů, místy rozdělené příčnými dolinami (Gerát 1988). 

U prudších a výrazných svahů se setkáváme s pásmy složenými převážně 

pískovcem. Opakem jsou nížiny, ve kterých se objevují měkké a málo odolné jílovce, 

stejně jako u sedel a mírných svahů. Jednou z dalších velmi důležitých erozních činností, 
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která se podílela na stavbě, je povrchový tok, jehož nejvýraznější formou jsou říční doliny. 

„V místech s převahou pískovců jsou doliny užší a mají větší spád, naopak v místech 

s převahou jílovců jsou doliny širší s mírnějším spádem“ (Gerát 1988). 

Modelace území probíhala zejména ve starším kvartéru. V tomto období se Čadca 

nacházela v oblasti, na kterou měl obrovský vliv ledovec a chladné tundrové podnebí. 

Střídání glaciálu a interglaciálu bylo dalším důvodem pro erozní a akumulační činnost. 

V těchto chvílích probíhalo na nesouvislém a málo vyvinutém vegetačním krytu silné 

mrazové zvětrávání, které mělo za následek genezi náplavových kuželů. Ty vznikly 

nahromaděním rozpadlých hornin na svazích a dnech říčních dolin. V obdobích většího 

tepla vznikaly říční terasy. Ty se objevily na obou stranách řeky Kysuce, řeky Čerňanky     

a u Milošovského potoka. Díky uloženinám nacházejících se v říčních terasách                     

a na náplavových kuželech, můžeme sledovat změny hloubky řek a tím i členitost reliéfu. 

Dnes je území stále přetvářeno zejména činností srážkové vody, mrazovým zvětráváním, 

sesuvy a také hospodářskou činností člověka – stavba komunikací, regulace toků, skládky, 

náspy, aj. (Gerát 1988). 

Kysucké Beskydy vedle Kysucké vrchoviny, Oravských Beskyd, Podbeskydské 

vrchoviny, Oravské Magury a Oravské vrchoviny oficiálně náleží středním Beskydám.     

Ty, jsou součástí Vnějších Západních Karpat, jejichž nadřazenou jednotkou je Alpsko – 

himálajský systém (viz obr. 4), (Mazúr et al. 1986). 
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Obr. 4: Výřez z geomorfologické mapy s vyznačenými vysvětlivkami pro region Kysuc  [1] 

 

2.4. Geologie 

Západní Karpaty obecně náleží horskému řetězci, který vede od Alp až                 

po Himaláje. Jeho typickým znakem je příkrovová stavba formující se od křídy                

do miocénu. Vnitřní součástí je Magurská jednotka, která se vlivem alpínského vrásnění 

severozápadně přesunula. Vzhledem k tomu, že má tektonická stavba tohoto území rysy 

příkrovu, vznikly i vlastní příkrovové jednotky – račanská (podle hory Velká Rača)            

a bystrická (podle obce Nová Bystrica), (viz obr. 5). Bystrická jednotka se nasouvá           

na račanskou, čímž vytváří linii, která se táhne až do Polska (Kováč 2000). 
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Obr. 5: Vyznačení slezské, bystrické a račanské jednotky v systému flyšového pásma Vnějších 

Západních Karpat [2] 

 

Celé území Kysuc je tvořeno hlavně třetihorním flyšovým souvrstvím, které je 

typické pro své rytmické střídání v sedimentaci, a to pískovcem, slepencem, jílovcem         

a jílovitými břidlicemi (viz obr. 6). Flyš postupuje od západu na východ začínaje Moravou 

přes severozápadní Slovensko, Polsko až na východní Slovensko.  V jižní části můžeme 

také nalézt druhohorní horniny a některé typy vápenců (Bevilaqua et al. 1996). 

Dle geologického hlediska leží samotné město Čadca na dvou významných 

tektonických jednotkách, a to na slezské a magurské. Moravsko-slezské Beskydy a severní 

část Kornické brázdy jsou formovány právě horninami slezské jednotky. Převážnou plochu 

této části Beskyd tvoří istebňanské vrstvy, které dosahují 1000 – 2000 m mocných 

jílovcových a pískovcových souvrství paleogenního stáří.  Přesto ale větší část Kysuc tvoří 

horniny magurské jednotky tzv. račanského vývoje, kde se vyskytují soláňská, belovežská 

a zlínská souvrství. Soláňská souvrství jsou tvořena hrubozrnnými pískovcovými lavicemi 

a belovežské vrstvy jsou spíše jílovcovitého rázu s malým poměrem pískovce. Nejmladší - 

zlínská souvrství, tvořená hlavně jílovcem, jsou nejrozšířenější (Maráky et al. 1981). 

Neogenní tektonická jednotka, která na vnitřní straně lemuje flyšové pásmo,          

se nazývá bradlové pásmo. Bradlové pásmo je přirozenou hranicí mezi Vnějšími                

a Vnitřními Západními Karpatami a zároveň „jizva“ po subdukci. Je protáhlé 550 km          

a šířka nepřesáhne 21 km (viz obr. 5).  Z pohledu tektoniky je toto pásmo celkem složité. 

Tvoří jej tzv. geologická série a to – czorsztýnská (subpieninská), pieninská a manínská. 
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Novější publikace uvádějí šest jednotek. Jsou to czorsztýnská jednotka, dále kysucká          

a pruská (také niedzická) jednotka, klapská a oravská jednotka a nakonec manínská 

jednotka. Ovšem v různých publikacích je možné nalézt i další odlišná členění [3]. 

Bradlové pásmo je typické pro výskyt široké škály vápenců např.: radioláriové, slínité 

nebo vápenec s rohovci. Znám je i výskyt manganu na skalách u obce Mikušovce,         

který ale nemá hlubší ložiskový význam (Galvánek et al. 1976). 

 

 

Obr. 6: Geologický popis flyšového a bradlového pásma regionu Kysuc na výřezu z geologické 

mapy [4] 

 

Půda oblasti Kysuc má obrovský význam jako akumulátor srážkové vody, kterou 

vsakuje. Uplatňuje se zde vertikální zonálnost hnědých lesních půd na horských svazích, 

která je způsobena ubývající teplotou s rostoucí nadmořskou výškou. V rámci zón se půdní 

pokryv dále rozčleňuje. Na území Kysuc je pět ze sedmi půdních typů rozdělených dle 

zastoupení jílovitých částic – hlinité, jílovito - hlinité a písčito - hlinité. V menším rozsahu 

pak jílovité a hlinito - písečnaté  (Gerát et al. 1974). 
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2.5. Klimatologie 

Z hlediska podnebí se Kysuce řadí do teplé, mírně teplé i chladné klimatické 

oblasti. Teplé klima zasahuje pouze na jejich okraji, přesněji v dolině řeky Kysuca. V roce 

2013 dosáhla nejvyšší teplota 35 
ᵒ
C a to 29. 7., zatímco nejnižší naměřená teplota činila 17. 

3.  - 18,2 
ᵒ
C. Průměrná teplota byla v r. 2013 za měsíc leden - 3,6 

ᵒ
C a za červenec 17,9 

ᵒ
C 

(Meteorologická stanica Čadca, Slovenský hydrometeorologický ústav 2014). 

Tím, že je terén značně členitý, se zde vyskytuje velké množství inverzních stavů, 

doprovázené mlhou a nízkými teplotami. Mlha a smog se viditelně udržují v kopcích. 

Celkově jsou Kysuce vlhkou oblastí díky ročnímu úhrnu srážek až 900 mm v dolinách      

(v roce 2013 - 800 mm) a až 1300 mm u vrcholů. Srážkový úhrn se zvedá každých 100 m   

o 60 až 80 mm. Jsou záznamy o výskytech přívalových dešťů. Větrné poměry závisí nejen 

na cirkulaci vzduchu, ale i na morfologii terénu. Průměrná rychlost větru za rok je             

1,9 až 2,8 m/s  (Gerát 1988). 

 

2.6. Hydrologie a hydrogeologie 

2.6.1. Hydrologie 

Celé území Kysuc spadá do povodí řeky Váh (viz obr. 7 a 8). Do ní se u města 

Žilina vlévá řeka Kysuca. Za další významnější toky můžeme pokládat řeky Bystrica          

a Čerňanka. Mezi přítoky Kysuce patří: Trojačka, Rieka, Korňanka, Olešnianka, Raková 

(Lacika 2010). 
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Obr. 7: Výřez oblasti v povodí Váhu z hydrologické mapky Slovenské republiky [5] 

 

Obr. 8: Vymezení oblasti Kysuc na výřezu z hydrologické mapky SR povodí Váhu výše  [5] 
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Řeka Kysuca tvoří plochu 1038 km
2
. Průměrný roční průtok je 172 m

3
/s, minimální 

pak 0,98 m
3
/s.  Průměrná teplota vody bývá 8,2 

ᵒ
C a ledová vrstva pokryje kysucké řeky    

na 92 dní. Specifickou vlastností kysuckých řek je jejich „rozkolísanost,“ je to dáno nejen 

flyšovým podložím, ale také lidskou urbanizací v neprospěch lesů a zeleně. Potence vody 

při vysokých srážkách výrazně stoupá, čímž se Javorníky staly významnou 

vodohospodářskou oblastí a následně pak i CHKO (Gerát 1988). 

Vodárenská nádrž Nová Bystrica (viz obr. 9) je největší vodní dílo Kysuc. Uměle 

vytvořená přehrada je spolu se skupinovým vodovodem Nova Bystrica – Čadca – Žilina 

hlavním dodavatelem pitné vody pro Kysuce a Žilinu. Kapacita je 33,82 milionů m
3
, 

vodárenský odběr je 1,06 m
3
/s. Plocha nádrže tvoří 180 ha a plocha povodí 59,32 km

2
. 

Hráz je vysoká 65,4 m a dlouhá 320 m (Beleš et al. 1995). 

 

 

Obr. 9: Vodní nádrž Nová Bystrica [6] 
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2.6.2. Hydrogeologie 

V hrubých rysech můžeme oblast Kysuc z hlediska hydrogeologie rozdělit na dvě 

základní části. První, větší částí jsou území tvořená flyšovými horninami. Druhou částí 

jsou oblasti kolem řek Bystrica a Kysuca, které pokrývají usazeniny štěrkopísku                  

a kvartérní usazeniny (Bevilaqua et al. 1996). 

Vzhledem k flyšovému podloží se zde nelze setkat s ukázkovou akumulací vody 

ani její následnou cirkulací. Mnohem lepší podmínky pro tyto jevy pak nabízí rozsáhlejší 

polohy pískovců. V této oblasti mají prameny zvýšený obsah kyseliny sirovodíkové - 

sulfanu. Oběh podzemních vod je ovlivněn množstvím puklin, tektonických porušení, 

podzemních dutin a občas také velikostí rozevření puklin. Právě v oblastech s masivními 

pískovci se nachází tzv. suťový pramen, který vznikne tím, že před dobou vývěru vody      

na povrch, se ztratí v odvodňovací rýze. Díky soustavám dutin vytvořených rozšířenými 

trhlinami se pak akumulace flyšového pásma zvedá (Bevilaqua et al. 1996). 

Jílové sedimenty a jílovce tvoří ve většině případů bariéru pro oběh podzemních 

vod. Vyvěrají zde tzv. vrstevní prameny. Mnohdy jsou jíly příčinou gravitačních pohybů  

pokračující půdními sesuvy. Na druhou stranu může sesunutá plocha odkrýt vrstevní sled, 

čímž se pramen posune níže a vytvoří depresi. Díky vodou zaplavené depresi může 

vzniknout nový biotop. (Bevilaqua et al. 1996). 

V oblastech, kde převládají zejména jílovce a jílovité břidlice je vydatnost pramenů 

0,05 až 0,2  l/s, přičemž může výjimečně vystoupat na 0,3 až 0,5 l/s. Přestože je tohoto 

typu pramenů velké množství, zůstává faktem, že v sezónním období většina vysychá. 

V pásmu s výskytem vápencových hornin jsou prameny s vydatností pouze 0,1 l/s.       

Např.: obce Vadičov nebo Povina. Nejsilnějšími prameny jsou prameny vázané                

na kvartérní říční usazeniny, které se spojují s toky. Pokud voda není znečištěná, může 

využitelnost vystoupat až na 100 l/s. (Gerát 1988). 

 Na seznam chráněných vývěrů z hlediska hydrogeologie se na území Kysuc 

dostaly tyto prameny: 

1. Sirovodíkový pramen v Ochodnici 

2. Sirovodíkový pramen v Bukově 

3. Sirovodíkový pramen v osadě Vojty  

4. Ropný pramen Korňa    (Bevilaqua et al. 1996) 
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2.7. Flora a fauna 

2.7.1. Flora  

Existuje mnoho důvodů, které ovlivnily přirozená rostlinná společenstva. Mezi 

nejdůležitější jistě patří – geologický podklad, podnebí, nadmořská výška, ale také činnost 

člověka. Původně pokrývaly celé území smíšené lesy. U vodních toků to byly převážně 

lužní lesy, na svazích bukové a jedlo-bukové lesy a ve vyšších polohách pak lesy jedlové    

a jedlo-smrkové. Postupně se ale krajina zejména vlivem člověka, a to z důvodů 

rozsáhlého odlesňování, začala měnit na pole a louky. Tímto způsobem došlo ke vzniku 

krajiny s rozčleněným lesním a polnohospodářským půdním fondem.  Přesto, že se bukové 

i jedlové lesy z části dochovaly, dvě třetiny území dnes tvoří lesy smrkové (viz obr. 10), 

(Bevilaqua et al. 1996). 

 

Obr. 10: Ukázka smrkového lesa (foto autor, 2014)  

 

Z hlediska fytogeografie spadá oblast do západokarpatské květeny a dále              

do obvodu západobeskydské flóry. Vzhledem ke stoupající nadmořské výšce, je reliéf 

rozdělen na několik vegetačních stupňů. Jako nížina se popisuje pouze okrajová část území 
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a to v údolí řeky Váh. Jedině zde dosahuje území maximální výšky 200 m. n. m.  Dalším 

stupněm je pahorkatina, která sahá do nadmořské výšky 500 m. Nejrozšířenějším 

vegetačním stupněm Kysuc je podhorský stupeň dosahující až 900 m n. m. a nejvyšším 

dosahujícím stupněm je stupeň horský s výškou nad 1000 m n. m. (Kočí et al. 2007). 

Součástí bukové a jedlo-bukové části jsou dřeviny jako buk lesní (Fagus silvatica), 

javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) nebo jedle bělokorá 

(Abies alba). Z bylin pak např.: netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), bez černý 

(Sambucus nigra) nebo hluchavka žlutá (Lamium galeobdolon). V jedlo-smrkových lesích 

porostech nalezneme ve vyšších polohách zcela původní smrk obecný (Picea abies) a také 

jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), dále podbělice alpská (Homogyne alpia), vranec jedlový 

(Huperzia selago) nebo starček podalpský (Senecio subalpinus), (Beleš et al. 1995). 

Ve spolupráci „Státní ochrany přírody Slovenské republiky“ a „NATURA 2000“     

se za rostliny, které jsou předmětem ochrany, považují např.: (viz obr. 11, 12) 

- střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a zvonek kopinatý (Campanula 

serrata), [7]. 

          

Obr. 11: Střevíčník pantoflíček [8]      Obr. 12: Zvonek kopinatý [9] 
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2.7.2.  Fauna 

Faunu Kysuc můžeme zařadit do západokarpatské podhorské a horské fauny. 

(Vavrík et al. 1984). Zvířectvo existuje a vyvíjí se zejména v závislosti na okolním 

prostředí a činnosti člověka. Mezi jeden z ekologických faktorů, který výrazně ovlivňuje 

faunu Kysuc, je tzv. výšková zonálnost. Mezi další patří samozřejmě i svahový terén, 

srážkové poměry a s ním spojené nepropustné vrstvy, sesuvy, aj. Člověk se na krajině 

projevil i pozitivním způsobem, a to např. vytvářením vodních nádrží a tím nových 

biotopů.  

O přítomnosti živočichů jednotlivých skupin se bude hovořit ještě dlouho.  Už dnes 

je ale známo několikero vzácných či chráněných druhů. K typickému ptactvu se v oblasti 

řadí např.: tetřev hlušec (Tetrao urogallus), výr velký (Bubo bubo) nebo datlík tříprstý 

(Picoides tridactylus). Skupinu obojživelníků zastupuje zejména mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra) a karpatský endemit - čolek karpatský (Triturus montandoni). 

Z hadů je zde možné nalézt nejen užovku obojkovou (Natrix natrix), ale ve větší míře také 

zmiji obecnou (Vipera berus). Biotopům, ve kterých převládá vlhko a vodní prostředí, 

dominuje ropucha obecná (Bufo bufo) nebo skokan hnědý (Rana temporaria). V lesním 

prostředí je možné pozorovat nejen hojně se vyskytujícího jelena lesního (Cervus elaphus) 

a srnce obecného (Capreolus capreolus), ale i prase divoké (Sus scrofan) a medvěda 

hnědého (Ursus arctos), (Kočí et al. 2007). 

Ve spolupráci „Státní ochrany přírody Slovenské republiky“ a „NATURA 2000“     

se za živočichy, které jsou předmětem ochrany, považují např.: (viz obr. 13) 

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek karpatský (Triturus montandoni), 

tesařík alpský (Rosalia alpina), rys ostrovid (Lynx lynx), netopýr obecný (Myotis myotis), 

vydra říční (Lutra lutra), vlk obecný (Canis lupus), medvěd hnědý (Ursus arios), aj. [10]. 
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Obr. 13: Některé druhy chráněných živočichů: A – tesařík alpský, B – vlk obecný, C – kuňka 

žlutobřichá, D – medvěd hnědý [10] 

 

2.8. CHKO Kysuce 

Kysuce byly vyhlášeny jako chráněná krajinná oblast dne 23. 5. 1984. Jednou 

z nejdůležitějších organizací pro ochranu Kysucké přírody se stala SZOPK – Slovenský 

zväz ochráncov prírody a krajiny. Jakožto dobrovolná organizace se ekologickou činností 

zabývá již od roku 1984, kdy se tato skupina poprvé sešla na konferenci okresů. I dnes       

se snaží působit výchovně nejen na své členy a instituce podílející se na funkčnosti 

programu. Základním úkolem je svou činností zdůrazňovat odpovědnost všech za stav       

a vývoj životního prostředí. Aktivita svazu je tedy kulturně – výchovná činnost                   

a ekologická výchova obyvatelstva. Jeho nadřazenou institucí je ŠOPSR – Štátná ochrana 

prírody Slovenskej republiky, se sídlem ve městě Banská Bystrica, která je odpovědná      

za veškeré přírodní celky, které se nacházejí na území Slovenska. Jedním z nich jsou 

Kysuce (Gerát 1988). 
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Za ÚEV CHKO Kysuce dle instituce „NATURA 2000“ – území evropského 

významu chráněné krajinné oblasti Kysuce, jehož kritériem pro výběr je význam                 

a rozšíření určitého biotopu, lze pokládat: (v původním slovenském pojmenování) 

1. Klokočovské rašeliniská, 

2. Čertov, 

3. Kysucké Beskydy, 

4. Chmúru, 

5. Papriadianku, 

6. Javornický hrebeň, 

7. Ráztocké penovcové pramenisko, 

8. Petrovičku, 

9. Bystrické sihly, 

10. Príslop, 

11. Predmieranku, 

12. Malý polom, 

13. Olešnianské rašeliniská, 

14. Starobystrické penovcové pramenisko [11]. 

Ochrana přírody byla zakotvena v zákoně jako zákon Slovenské národní rady č. 1/1955 

Sb. o státní ochraně přírody. Čímž byla vyhlášena velkoplošná chráněná území, národní 

parky a chráněné krajinné oblasti. Přehled dalších maloplošných chráněných území a prvků 

oblasti Kysuce: [12] 

 NPR Veľká Rača  

 NPR Veľký Javorník 

 NPR Malý Polom 

 

 PR Čierna Lutiša  

 PR Zajačkova lúka  

 PR Javorinka  

 PR Čertov 

 PR Hričovec 

 PR Polková 
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 PR Klokočovské skálie 

 PR Veľký polom 

 

 PP Vychylovské prahy  

 PP Vychylovské skálie  

 PP Korňanský ropný prameň  

 PP Bukovský prameň  

 PP Vojtovský prameň [12] 
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3. Pozoruhodné minerální prameny sledovaného 

území 
 

Předmětem třetí kapitoly této práce bude popis a rozbor čtyř pozoruhodných 

pramenů. Tři z nich jsou významné pro vysoký obsah sulfanu a čtvrtý pro obsah ropy. 

Výskyt sulfanu je dalším typickým jevem flyšového pásma. Tři sobě podobné prameny     

se také jinak přezdívají jako „Vajcovky.“ Zejména proto, že zápach je slučitelný                

se zkaženými vejci. Přesto ale mají blahodárné účinky na trávicí ústrojí člověka. Čtvrtý 

pramen je raritou nejen na Slovensku, ale i ve světě pro vysoký obsah parafinické ropy. 

Součástí práce je i základní analýza vzorků těchto pramenů. Ta byla provedena v laboratoři 

na Vysoké škole Báňské technické univerzitě v Ostravě, a to Ing. Silviou Bieleszovou 

v březnu roku 2014.  Výsledky analýz jsou pak níže porovnány s výsledky analýz 

minulých let, které vykonala ŠOPSR (Štátná ochrana prírody Slovenskej republiky) 

v Čadci. 

Kritéria pro hodnocení zdrojů minerálních vod 

Přírodní minerální vody jsou v současné době hodnoceny podle kritérií platných od 1.1 

2002 (viz příloha č. 1 vyhlášky č. 423/2001 Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11 2001) 

Přírodní minerální vody se dělí podle:  

 Celkové mineralizace jako minerální vody: 

1. Velmi slabě mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek   

do 50 mg/l, 

2. Slabě mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek               

v rozmezí 50 – 500 mg/l, 

3. Středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek 

v rozmezí 500 – 1500 mg/l, 

4. Silně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek 

v rozmezí 1500 mg/l – 5 g/l, 

5. Velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek na 5 g/l. 

 

 Obsahu rozpuštěných plynů a obsahu významných složek jako vody: 
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1. uhličité – nad 1g oxidu uhličitého/l vody, 

2. sirné – nad 2 mg titrovatelné síry/l vody, 

3. jódové – nad 5 mg jodidů/l vody, 

4. ostatní – např.: se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. 

 

 Aktuální reakce vyjádřené hodnoty pH se vody rozdělují jen tehdy, jde-li o vody: 

1. silně kyselé – s hodnotou pH pod 3,5, 

2. silně alkalické – s hodnotou pH nad 8,5. 

 

 Radioaktivity jako vody radonové s radioaktivitou nad 1,5 kBq/l vody způsobenou 

radonem 222 Rn. 

 

 Přirozené teploty u vývěru jako vody: 

1. studené – s teplotou do 20 
ᵒ
C 

2. termální a to:  

 do 35 
ᵒ
C – vlažné, 

 do 42 
ᵒ
C – teplé, 

 nad 42 
ᵒ
C – horké. 

 

 Osmotického tlaku: 

1. hypotonické -  s osmotickým tlakem nižším než 710 kPa, 

2. isotonické – s osmotickým tlakem 710 – 760 kPa, 

3. hypertonické – s osmotickým tlakem nad 760 kPa. 

 

 Hlavních složek (tj. složek, které jsou v hlavním součtu součinů látkové 

koncentrace a nábojového čísla všech atomů zastoupeny nejméně 20 %, rovněž tak 

pro kationty). Typ vody se charakterizuje v pořadí od nejvíce zastoupených složek, 

a to nejprve pro anionty, potom pro kationty, 

 

 využitelnosti jako léčivé, pokud lze jich na základě odborného posudku využít 

k léčbě, 
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 vlastnosti jako stabilní, pokud jejich teplota, mineralizace a obsah CO2 kolísá 

pouze v rámci přirozených výkyvů a typ vody se nemění. U vod jejichž léčivost     

se opírá o určitou složku chemismu nebo radioaktivitu, nadřazuje se hodnocení 

stability této složce s kolísáním ne více než  30 %. Minimální hodnoty nesmí 

klesnout pod kriterijní hodnoty.  

 

3.1.  Chráněný přírodní výtvor Ochodnický pramen 

“vajcovka” 

Obec Ochodnica se nachází v Nízkých Javorníkách přibližně 7 km od Kysuckého 

Nového Mesta (viz obr. 14). Obec se rozkládá na ploše asi 1805 ha. Dle regionálně - 

geomorfologického členění spadá do Slovensko – moravských Karpat, celku Javorníky       

a podcelku Ochodnická vrchovina [1]. Celou vesnicí protéká Ochodnický potok, který      

se pak vlévá do řeky Kysuca. Vesnice je tvořená terasovitou krajinou s velkým množstvím 

zeleně, střídajícími se lesy s pastvinami a loukami. Nejvyšším dosažitelným bodem je 

Chotárny kopec s 906 m n. m a nejnižším pak údolí řeky Kysuce v 356 m n. m.                

Do Ochodnice je možné se dostat nejen autem, ale díky výborným spojům také 

autobusovou a železniční dopravou. Dále se z tohoto místa běžně absolvují nenáročné pěší 

turistické trasy, pobyty v přírodě nebo sběr hub a rybaření. Rybaření zejména proto, že 

jsou řeky Kysuca a Ochodničanka důležitým biokoridorem při migraci ryb. Přímo v této 

obci se nachází jeden ze sledovaných objektů této práce, a to Ochodnický pramen [13]. 

Tento pramen se nachází na západním okraji lesa výše zmíněné obce Ochodn v nadmořské 

výšce 470 m n. m (Pietorová a Galvánek 1983). 
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Obr. 14: Lokalizace obce Ochodnica na výřezu mapy [13] 

 

Ochodnický pramen je zásobován vodou stékající ze dvou směrů, a to v oblasti, 

kde přechází svah do aluvia potoku. Tyto prameny jsou od sebe vzdáleny asi 25 m. 

Výměra jeho ochranného pásma pak 0,1886 ha (Beleš 1995). Z hydrochemického hlediska 

se jedná o vodu chlorido – sodnou s obsahem sulfanu. (Raclavská 2014 – ústní sdělení) 

 

 

 

 

 

 

 



 Nikola Ponczová: Geologické zajímavosti na území Kysuc 

2014  25 
 

Tab. 1 a 2: Výsledky a srovnání chemických analýz Ochodnického mineralizovaného pramene z 

roku 1961 – Tab. č.1 (Tkáčik - ŠOPSR) a z r. 2014 – Tab. č.2 (Bieleszová – VŠB- TUO) 

 

              Tab. č. 1                   Tab. č. 2  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dle analýzy provedené v laboratoři na VŠB – TU v Ostravě obsahuje 

mineralizovaný pramen v Ochodnici 443 mg/l rozpuštěných látek a 4 mg/l nerozpuštěných 

látek. Voda patří do kategorie slabě mineralizovaných vod. Voda má pH neutrální. 

Přítomnost organických látek ve vodách byla sledována „neselektivními ukazateli“ 

pomocí CHSKMn (chemické spotřeby kyslíku) a BSK5 (biochemické spotřeby kyslíku). 

Jak je z porovnání tabulek zřejmé cca o 1/3 se zvýšil obsah chloridů, téměř třikrát 

se zvýšil i obsah síranů. Rozbor vody se provádí podle vyhlášky 293/2006 Sb. 

V okolí pramene lze spatřit do bíla až šeda zbarvené výkvěty. To způsobuje ZnSO4  

(síran zinečnatý). Voda z těchto pramenů stéká na zamokřenou louku. Tato vytékající voda 

nemá vliv na ekologickou stabilitu prostředí (Pietorová a Galvánek 1983). V současnosti 

jsou tyto louky odvodňovány a okolí upravováno. Součástí ochranného pásma je i les, 

který plní funkci svahové sběrné části pramene. Zároveň pak dotváří celkový rys okolní 

 

Ukazatel 

Obsah 

v mg/l 

Limit podle 

vyhlášky č. 

252/2004 

Na - 200 

Mg 13,34  

Ca 84,78  

Fe - 0,20 

(Cl)
-
 208,95 100 

(SO4)
2-

 20,448 250 

(HCO3)
-
 -  

CO2 -  

H2S -  

HBO2 -  

H2SiO3 -  

CHSKCr 7,80 3 

 

Ukazatel 

 

Obsah 

v mg/l 

Na 139,30 

Mg 13,13 

Ca 81,76 

Fe 0,25 

(Cl)
-
 166,00 

(SO4)
2-

 6,99 

(HCO3)
-
 390,50 

CO2 30,80 

H2S 0,40 

HBO2 14,50 

H2SiO3 15,58 

CHSKCr - 
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krajiny. Co se týče stromového složení, převládá smrk a modřín opadavý, buk, ojediněle 

také jedle. 

Oba tyto prameny byly v minulosti zkoumány a analyzovány. U jednoho se zachycení 

nepodařilo vůbec, ale druhý je zachytáván a rozebírán dodnes. Upravený záchyt poprvé 

realizovala obec ve spolupráci s místní organizací ČSČK (Československý červený kříž)       

v roce 1979. Zachycení proběhlo na počest založení tohoto klubu a dále k 35. výročí SNP. 

Dokumenty se vydávají ve spolupráci se státní ochranou přírody (Pietorová a Galvánek 

1983). 

Vzhled pramene je turisticky celkem přitažlivý. Je obložen lomovým kamenem         

(viz obr. 15), který je zpevněn cementovou maltou. Při stavbě tohoto monolitu zřejmě 

došlo k chybě a asi po půl roce, kdy se zvýšily tlakové poměry, voda začala vytékat 

každým prostorem, kde byl menší odpor. Na závěr přestala téct úplně.  Řešení bylo 

nalezeno v křížové pumpě a samotném odčerpávání vody. Vzhledem k tomu, že se vodní 

roztok neobměňoval a pouze stál, začal ztrácet na kvalitě. Starosta obce se tedy rozhodl 

uvést pramen do původního stavu a požádal o pomoc organizaci Slovenský zväz ochráncov 

prírody a krajiny v sousední obci Nesluša. Po dvou týdnech byla prameni upravena hladina 

tak, aby si výšku udržela. Dále byl spraven odtok pro využívání pramene nejen obyvateli 

vesnice, ale také turisty. Za pomoci těžké techniky byl odstraněn beton a azbestová roura        

a zpětný odtok byl uzavřen (Pietorová a Galvánek 1983). 

V prameništi přístupném veřejnosti se nachází asi 70 litrů mineralizované vody. 

Každých 5 minut se projevuje únik sulfanu asi 30-ti sekundovým zurčením na hladině.  

Dnes už má pramen i dřevěnou stříšku, která zabraňuje dopadu nečistot ze stromů                    

do pramene. 
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Obr. 15: Ochodnický pramen – přístupová cesta, odtok, studna vody s bílými výkvěty                     

a informační tabule (foto autor 2014) 

 

3.2.  Chráněný přírodní výtvor Vojtovský pramen 

 Osada Vojty, jinak také nazývána samota U Vojtov, se nachází na severozápadě 

Slovenska v okresu Čadca. Vzdušnou čarou je obec v polovině cesty mezi tímto okresním 

městem a Krásnem nad Kysucou (viz obr. 16). Oblast leží v přirozeném lesním prostředí 

Ochodnické vrchoviny, stejně jako předešlá vesnice Ochodnica. Zcela z dosahu hlavního 

tahu Žilina – Čadca. Ochodnica a Vojty jsou od sebe vzdáleny asi pouhých 7 km.  
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Obr. 16: Lokalizace obce Vojty na výřezu mapy [14] 

 

Vojtovské prameny jsou souborem tří vyvěrajících mineralizovaných vod,               

které jsou od sebe vzdáleny asi 40 minut pěší chůzí (viz obr. 17). 

 

 

Obr. 17: Turistický rozcestník s časovým vyznačením vzdálenosti trasy (foto autor 2014) 
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Na první pramen se turista dostane celkem snadno. Do osady U Vojtov jezdí 

pravidelná autobusová linka. Pramen je od její konečné zastávky vzdálen asi 15 minut 

chůzí lesní cestou do prudšího, avšak krátkého svahu. První Vojtovský pramen se pozná 

zcela jistě podle dřevěné stříšky a kamenného obkladu, bělošedého zabarvení a zápachu 

sirovodíku. 

Stejně tak je tomu i u třetího Vojtovského pramene. Pramen se stejným složením je 

ze všech tří nejvzdálenější a zároveň také nejméně známý.  Nalézá se v již neosídlené 

oblasti Vojtovského vrchu, kde se nachází pouze několik rekreačních dřevěnic. Stejný 

vývěr sirovodíkového pramene se objevil i v Horelici nad osadou U Klimka, která                  

se nachází v Čadci. 

Druhý (pouze z hlediska vzdálenosti od osady) a zároveň hlavní Vojtovský pramen 

nazývaný též jako “slaná voda” se nachází 1,2 km od již zmíněné konečné zastávky v údolí 

potoku Rieka. V roce 1973 byl vyhlášen jako přírodní památka a v roce 1984 označen            

za chráněný přírodní výtvor (Gerát 2012). Zejména proto je hlavním studovaným cílem 

práce z těchto tří vývěrů. 

3.2.1. Hlavní Vojtovskýsirovodíkový pramen 

 Rozprostírá se v pramenné oblasti o výměře 12,56 m
2
 v ochranném pásmu    

o rozloze 301,44 m
2
 v nadmořské výšce 650 m (Beleš et al. 1995). 

Dle regionálně – geologického členění se nachází v oblasti Vnějších Západních 

Karpat a celku Javorníky. Pramen je situovaný u místního potůčku a to na jeho levé straně 

v úzkém erozním zářezu. 

Voda zde vystupuje podél tektonických zlomů z velké hloubky. Důkazem toho            

je zvýšený obsah H4SiO4 a menšího množství Fe. Zřejmě díky plynného metanu je pramen 

schopen vyvěrat z velké hloubky na povrch. Metan je viditelný stálým zurčením hladiny. 

K bublání dopomáhá i zmíněný sulfan. Silně mineralizovaný pramen má mineralizaci        

1 670 mg/l. Na rozdíl od jiných pramenů této oblasti, je tato mineralizace přímo atypická 

zejména proto, že v oblastech flyše, kde je díky pískovcům a jílovcům propustnost nízká je 

i mineralizace slabší – 500 – 600 mg/l (Pietorová 1988). 

IGHP (inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum) Žilina (dnes INGEO 

a.s) vykonala v prosinci roku 1987 a v květnu roku 1988 hydrochemický rozbor látek. 

Mezi těmito měsíci byl rozdíl v obsahu látek velmi malý, což můžeme brát jako další 
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doklad toho, že se jedná o pramen z velké hloubky.  Prameny, které se nacházejí nízko  

pod povrchem, by měly výsledky mnohem více kolísavé. „Hodnota pH, která dosahuje 

8,20 dokazuje, že se ve vodě nenachází volný CO2“ (Raclavská 2014 – ústní sdělení). 

 

Tab. 3 a 4: Výsledky a srovnání chemických analýz Vojtovského  mineralizoaného pramene z roku 

1987 a 1988 – Tab. č 3 (Tkáčik - ŠOPSR) a z r. 2014 – Tab. č.4 (Bieleszová – VŠB- TUO) 

     Tab.  č. 3       Tab.  č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle výsledků analýzy, které prováděla Ing. Silvia Bieleszová na VŠB v Ostravě, 

obsahuje Vojtovský pramen 1000 mg/l rozpuštěných látek. Oproti ostatním pramenům má 

největší vodivost a obsahuje největší množství NO3 – 31,57 mg/l (až 30 x vyšší). Limitem 

pro tyto dusičnany je v pitné vodě pro dospělé osoby 50 mg/l. Od roku 1988 vzrostlo 

množství hořčíku a vápníku, ale klesl obsah chloru.  

 Pramen jako takový je zastřešen šindelovou stříškou a obložen kamenným 

obkladem (viz obr. 18). Vodní roztok dále vytéká do místního horského potůčku. Jakékoliv 

úpravy ve smyslu zpřístupnění nebo zachování přirozeného charakteru vývěru, neměly 

žádný vážný dopad na okolní biotop. U pramene se nachází tabule se Slovenským státním 

znakem a základním popisem. Podle domorodců vždy sloužil pramen jako osvěžení           

 

Ukazatel 

Prosinec 

1987 

mg/l 

 

Květen 

1988 

mg/l 

Na 445,00 445,00 

Mg 3,89 4,13 

Ca 12,02 11,62 

Fe 0,03 0,06 

(Cl)
-
 45,21 46,09 

(SO4)
2-

 11,93 10,70 

(HCO3)
-
 1110,53 1134,93 

CO3 12,00 6,00 

K 1,30 1,90 

F 0,50 0,45 

H4SiO4 16,85 16,42 

 

Ukazatel 

Březen  

2014 

mg/l 

Limit podle 

vyhlášky č. 

252/2004 

mg/l 

Na - 200 

Mg 4,58  

Ca 14,27  

Fe - 0,20 

(Cl)
-
 30,40 100 

(SO4)
2-

 3,45 250 

(HCO3)
-
 -  

CO3 -  

K -  

F -  

H4SiO4 -  

CHSKMn 8,62 3 
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pro kolemjdoucí turisty. Ti ale zapříčinili stále se zhoršující problémy se zakládáním ohně 

a vandalismem. Pramen byl kvůli tomu již několikrát rekonstruován. Nyní je ve výborném 

stavu jak esteticky tak z hlediska bezpečnosti. Pramen je celoročně volně přístupný. 

 

 

Obr. 18: Vojtovský pramen s přístupovou cestou (foto autor  2014) 
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3.3.  Chráněný přírodní výtvor Bukovský pramen 

Obec Bukov, malebná protáhla vesnice, se nachází asi 5 km severovýchodně         

od vlakového nádraží v Čadci (viz obr. 19). K Bukovskému prameni není těžké zajet,           

jak místní hromadnou dopravou, tak vlastním automobilem nebo jít pěší trasou. Za městem 

ho čeká příjemná procházka po ne příliš frekventované asfaltové silnici. Pramen se nachází 

hned vedle této cesty a je řádně vyznačen, není tedy možné jej přehlédnout.  

 

Obr. 19: Lokalizace osady Bukov na výřezu mapy [15] 

 

Upravený Bukovské prameniště se státní ochranou přírody, jakožto přírodní 

památka, se nachází na výměře 138 m
2
 (viz obr. 20), (Beleš 1995). 
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Tab. 5, 6: Výsledky a srovnání chemických analýz Bukovského mineralizovaného pramene z roku 

1961 – Tab. č.5 (Tkáčik - ŠOPSR) a z r. 2014 – Tab. č.6 (Bieleszová – VŠB- TUO)  

              Tab. č.5                                Tab. č.6         

 

 

Dle výsledků analýzy, vykonaných Ing. Silviou Bieleszovou na VŠB – TU             

v Ostravě, se od roku 1961 zvýšil obsah hořčíku. Obsah nerozpuštěných látek činí 4 mg/l             

a obsah rozpuštěných látek 443 mg/l, voda patří ke slabě mineralizovaným. Hodnota pH            

u Bukovského pramene kolísá v rozmezí neutrální oblasti 7,3. Hodnota BSK5 byla 

stanovena na 2,0 mg/l, hodnota CHSKMn je 13,2 mg/l. Hodnota CHSKMn překračuje            

cca 4 násobně limit uvedený ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Charakter organických látek je 

potřeba ještě ověřit stanovením huminových kyselin, které mohou být příčinou zvýšené 

hodnoty CHSK. Huminové látky a huminové kyseliny se mohou vyluhovat z okolních půd. 

Určení charakteru organických látek může potvrdit buďto přirozený původ organických 

látek (huminové kyseliny) nebo antropogenní původ (Raclavská 2014 – ústní sdělení). 

Pramen je situovaný na okraji lesa u levého břehu Bukovského potoka. Osada 

Bukov katastrálně náleží městu Čadca.  

Stejně jako oba předchozí prameny je dalším typickým aspektem flyšového pásma, 

a to zejména kvůli obsahu sirovodíku. Pramen s mělkým oběhem a spíše malou vydatností 

vytéká z vrstev Turzovské vrchoviny. Jakožto chráněný výtvor byl vyhlášen v roce 1973, 

jako přírodní památka pak o něco později, v roce 1984. Především kvůli stavebním pracím 

 

Ukazatel 

 

 

Obsah 

mg/l 

 

Na 51,27 

Fe 0,06 

(HCO3)
-
 335,60 

 Mg 8,75 

(Cl)
 -
 3,40 

H2S 0,56 

Ca 64,12 

(SO4)
 -
 26,74 

 

Ukazatel 

 

Obsah 

mg/l 

Limity podle 

vyhlášky č. 

252/2004 

mg/l 

Na - 200 

Fe - 0,20 

(HCO3)
-
 - - 

 Mg 14,26 - 

(Cl)
 -
 3,50 100 

H2S -  

Ca 8,58  

(SO4)
 -
 24,99 250 



 Nikola Ponczová: Geologické zajímavosti na území Kysuc 

2014  34 
 

na úpravách lesní cesty byla původní tvář pramene a jeho okolí silně narušena. Následné 

opravy pak ale tuto geologickou raritu opět zpřístupnily široké veřejnosti (Galvánek 1976).  

Přírodní výtvor měl původně vývěr přímo v lese nad Bukovským potokem.           

Ale poté co se v okolí vystavěla asfaltová cesta, byl pod ní pramen převeden rourou                

na opačnou stranu. Nastavení vývěru proběhlo tak, že se pramen ukazuje ze speciálně 

upravené kamenné zídky a protéká rovnou do potoku. Největší zájem budí u obyvatel 

nejen z přilehlých zahrádkářských osad, ale i u lidí ze vzdálenějších oblastí (Galvánek 

1976). Pečlivý způsob úpravy pramene je důkazem o starostlivé péči obyvatel o přírodní 

krásy Slovenska. 

 

Obr. 20: Bukovský pramen – celkový pohled, detaily vývěru, odběr k analýze (foto autor  2014) 
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3.4. Chráněný přírodní výtvor – Ropný pramen Korňa 

Obec Korňa se nachází nedaleko za hranicemi se Slovenskou republikou v těsné 

blízkosti města Turzovka, které spadá do okresu Čadca (viz obr. 21). Korňa je malebná 

vesnice. Vede skrze ni jedna cesta, která se po několika kilometrech rozdvojuje. Tyto cesty 

pak končí až lesními cestami a jsou dlouhé přes 7 km.  

 

 

Obr. 21: Lokalizace obce Korňa na výřezu mapy [16] 

 

Ropa, jakožto hořlavá kapalina, která obsahuje směs fosilních těkavých                   

a rozpustných uhlovodíků (alkanů) vznikla rozpadem rostlinných a živočišných zbytků, 

rozkladem sapropelu a nekromasy. Díky dvěma hlavním činitelům – teplo a tlak,                   

se přeměnily na kerogen – (organické látky nacházející se v usazeninách např. v ropných 

břidlicích), a poté na ropu a zemní plyn. Takto vzniklá ropa pak prostupuje porézními 

horninami na povrch [17]. 

Na Slovensku se jedná o ojedinělý pramen tohoto typu. Dnes mají turisté možnost 

se s takovýmto pozoruhodným úkazem flyšového pásma setkat na vlastní oči. Korňanský 

ropný pramen se nachází na území CHKO Kysuce (Hovorka 2001). 

Jak tedy z názvu vyplývá, pramen (viz obr. 22) vyvěrá na katastrálním území obce 

Korňa a to v dolině řeky Kornianky, na flyši Turzovské vrchoviny v nadmořské výšce 530 

m (Pietorová 1983). Pramen se nachází asi v jedné třetině cesty obcí a je důrazně vyznačen 

popisovou cedulí. Vzhledem k tomu, že není příliš vzdálen od hlavní cesty, je jeho 
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dostupnost výborná pro všechny skupiny turistů. U pramene se nachází aktualizovaná 

informační tabule.  

 

Obr. 22: Korňanský ropný pramen (foto autor2014) 

 

Tab. 7: Chemický rozbor  mineralizovaného pramene, který provedla Ing . Silvia Bieleszova na 

VŠB – TUO 

 

Ukazatel 

 

Obsah 

mg/l 

Limity dle 

vyhlášky 

252/2004 

mg/l 

Ca 21,82  

Mg 20,88  

(Cl)
-
 5,17 100 

(SO4)
-
 0,00 250 

(PO4)
3-

 0,76  

(NO2)
-
 0,03  

(NO3)
-
 3.28  

(NH4)
-
 0,64  

CHSKMn 996,00 3 

pozn.: Jiný rozbor ropného pramene nebyl poskytnut – není možné porovnat. 
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Slovenská republika je z hlediska „naftové geologie“ rozdělena na 12 geologických 

oblastí (viz obr. 23). Perspektivu do budoucnosti představovalo pouze 5 z nich. Včetně 

CHKO Kysuce. První prognózy určily stav zásob na 94,7 mil. tun ropy a 429,9 mld m
3
 

zemního plynu s koeficientem vytěžení 25% a 80% (Ježíková a Bajánek 2000).  

 

Obr. 23: Zvýraznění roponosných oblastí na náčrtu mapy Slovenské republiky ( Ježíková 2000) 

 

Pramen byl z důvodu roponosnosti vyhlášen za chráněný přírodní výtvor v roce 

1973. V roce 1984 pak označen jako zákonem chráněná přírodní památka. Jezírko velmi 

kvalitní parafinické ropy o průměru 1,5 m se nachází v chráněné zóně ohraničené 

dřevěným plotem o rozloze 0,171 ha. Obsahuje velké množství olejů a menší množství 

aromatických uhlovodíků a asfalticko – smolných látek (Beleš et al. 1995). 

S vidinou lepších časů nejen pro stále se zvyšující nezaměstnanost v obci a okolí, 

ale i pro finanční prostředky, které by napomohly obec zvelebit, se začalo s výzkumnými 

pracemi. Jako první zmínka o ropném prameni, patří popis použití ropy jako svítivo             

v petrolejových lampách. Aby se zabránilo unikajícímu dýmu, přimíchávala se do ropné 

složky obyčejná kuchyňská sůl. O první těžbě ropy vypráví legenda místních občanů. První 

těžař byl jeden z osadníků, který těžil ropu pomocí dlouhého provazu a plechovky                   

od marmelády. Osudná této těžbě se stala zápalka, kterou si chtěl muž na práci posvítit 

(Ertlová 1998). 
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V roce 1899 zde nechal jistý Holczman vykopat tři šachtice do hloubky 5, 8 a 10 

metrů, ze kterých každá zaznamenala nevelké množství ropy. Začátkem roku 1900 byla 

založena spoečnost UNM, (Ungarische Naphta Erzeugung Montangesellschaft), která 

zahájila na tomto území první hlubinný vrt nazvaný T-1. (Turzovka – 1). Vrt dosáhl 

konečné hloubky 702,6 metrů. V hloubce 98 – 100 metrů narazil na ropný horizont             

a po dobu celého vrtání se objevovaly početné projevy uhlovodíků. Pro technické potíže                

se z vrtu odčerpalo jen několik set litrů ropy. Pak se i nadále pokračovalo v hledání, ale 

nikdy jí nebylo dostatek pro průmyslovou těžbu. Např. vrty: T-2 – asi 5,5 tun ropy,                  

při kterém vrtné a těžební zařízení díky neopatrné manipulaci se světlem shořelo. Turzovka 

- 1 – 85,7 tun ropy, Turzovka - 2 65 tun ropy (Archiv správy CHKO v Čadci). 

Za vizí dalších průzkumných vrtů v Korni (ve stejné době i v oblasti Miková – 

východní Slovensko) stál závod VVNP (Výzkum a vyhledávání nafty a plynu Slovenského 

plynového průmyslu). Podaný návrh s plánem prací odsouhlasilo 7. Srpna 1996 

Ministerstvo životního prostředí a schválilo vyhloubení průzkumného vrtu KORŇA – 1. 

Projekt vycházel z již existujících archivních výsledků seizmických řezů, geologického 

mapování, organicko – geochemického zkoumání, atmogeochemie a také minulých 

geofyzikálních měření. Cílem všech prací včetně vrtu samotného bylo zjistit množství ropy 

a ověření geologické stavby. První odběry uhlovodíků, podzemní vody a hornin posloužily 

k laboratornímu výzkumu v oblasti naftové geologické interpretaci. Na základě těchto 

výsledků byl v obci Korňa započato vrtné dobývání realizované společností NAFTA, a.s., 

Gbely. Jeho cílovou stanicí se měla stát hloubka dosahující 1500 m. Vrt vyhloubila 

souprava s názvem DIR 7005 založená na principu rotace s výplachem. Celková nosnost 

čítala 49,5 tun. Proces odstartoval 11. 9. 1998 a kvůli komplikovaným geologickým 

podmínkám také 3. 12. 1998 skončil. Zkoušky o přítomnosti zemního plynu pokračovaly 

až do 2. 9. 1999 v hloubce 550 – 605 m. Po incidentu se sonda KORŇA – 1 uzavřela              

a probíhal zde pouze ložiskový průzkum (Ježíková 2000). 

Výsledky v rámci ekonomie byly silně nedostačující. Přestože se potvrdila 

přítomnost ropy i zemského plynu nebylo možné v těžbě pokračovat. Později                       

se z důvodů nedostatku zemního plynu a velkého obsahu výbušného metanu odstoupilo                 

i od plánů plynofikace obce (Ježíková 2000). 
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4. Geologické zajímavosti na území Kysuc 

Následující kapitola představí některé další vybrané pozoruhodnosti oblasti 

Kysuc, které se staly zajímavými nejen  díky své speciální ochraně, ale zejména                

ze stránky geologické. Názvy jsou v nadpisech uvedeny v původním slovenském 

pojmenování. 

4.1. Klokočovké skálie a lom Megonky 

Skála v Klokočově je jedinečný útvar morfologie, který vznikl na území kysuckého 

flyše. Je to zvětralá čočka, která se dá popsat jako skalní hrana složená z pískovců               

a slepenců. Její délka dosahuje 300 m a pyšní se výškou 15 m, místy i 25 m. Zmíněná 

čočka vyvětrala díky přilehlým jílovcům s nízkou odolností vůči erozi. Ty jsou součástí 

istebňanského souvrství slezské jednotky. Toto primární naleziště patří od roku 1973 

k chráněným přírodním výtvorům. Atypičnost a ojedinělost potvrzují objevené slepencové 

a pískovcové útvary s kulovitou odlučností (Galvánek et al. 1974). 

Výskyt tohoto fenoménu je nejčastější na severo - západě Kysuc. A to:           

Milošová - Megonky (obec a část obce), (viz obr. 24), Korcháň (část obce Raková), 

Kornice (část obce Klokočov) a Klín (osada). Nejvýznamnější ze všech lokalit je ale Lom 

v obci Milošová – Megonky (viz obr. 25), protože se zde našel doposud největší přírodní 

úkaz kulovité odlučnosti, který dosahuje průměru 300 cm. Tato koule dostala dokonce              

i jméno – Mary (viz obr. 26, 27).  Bližší geologický výzkum tohoto typu odlučnosti, který 

na Slovensku probíhal, byl právě v lomu v Megonkách. Celkem úzký pruh, na kterém lze 

příkladně spatřit kulovitou odlučnost, je dostupný na trase od Klokočov – Kornice               

přes Klokočovské skálie a Korcháň  až po Megonky (viz obr. 28). Přestože je dostupnost 

na uvedená místa svým způsobem přepravy různá, není obtížné je navštívit. Lze využít 

městskou nebo meziměstskou hromadnou dopravu. Pro pěší turisty je trasa vyznačená 

turistickými chodníky a některé lokality jsou přístupné i osobním automobilem (Galvánek 

2000). 
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Obr. 24: Lokalizace lomu v Megonkách [18] 

 

Obr. 25: Celkový pohled na  lom v obci Milošová – Megonky (foto autor 2014) 
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Obr. 26: “Mary” – největší nalezený typ kulovité odlučnosti - v porovnání s velikostí člověka 

(foto autor 2014) 

 

Obr. 27: Detail největší koule - Mary (foto autor 2014) 
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Celá linie mezi těmito obcemi a částmi obcí je zároveň i tektonickým stykem,       

kde se magurská jednotka nasouvá na jednotku slezskou. Pískovcové koule se vyskytují 

právě v bezprostřední blízkosti této tektonické linie. Pruh dosahuje šířky 200 – 500 m            

a je tvořený hlavně středně zrnným až hrubozrnným pískovcem světle šedé barvy (Beleš 

1997). 

 

Obr. 28: Vyobrazení linie s kulovitou odlučnosti na nákresu mapy Kysuc (Beleš 1997) 

 

Během studia této rarity docházeli geologové i astrologové k různým závěrům             

a teoriím o vzniku. Mezi ně patřily i spekulace o mimozemském původu koulí, o pádu             

z nebes, o vytvoření člověkem samotným apod. V 18. století se objevila i teorie biblická. 

Vědec J. J. Scheuzher měl za to, že je obrovská koule rakví hříšníka, který zahynul               

při potopě světa. Po zjištění, že nalezené zkamenělé ostatky pocházejí z mloka, od teorie 

odstoupil.  Nejvýznamnějším systémem, který se výskytem na Slovensku stále zabývá              



 Nikola Ponczová: Geologické zajímavosti na území Kysuc 

2014  43 
 

a od počátku se snažil přijít na řešení či závěr, byl klub Hyperion. S ním pak s konečnou 

teorií, díky podrobného zkoumání lomu v Megonkách, přichází RNDr. Ľubomír Valenčík 

CSc. Jeho teorie vychází z faktu, že veškeré sedimentární horniny vznikaly v období 

paleogénu a to v mořském prostředí. Vědec má tedy za to, že každá pískovcová                      

či slepencová vrstva (viz obr. 29), která jde vidět na stěnách lomu, byla v geologické 

minulosti dnem moře. Věk kamenných koulí je odhadován na 30 – 40 milionů let. Během 

této doby a za podmínek vhodných pro usazování, vznikal na dně moří základ pro dnešní 

pískovce. Nejdůležitějším procesem pro vznik studovaných objektů byla diageneze. 

Vzhledem k tomu, že usazování probíhá pod vodní hladinou, je v tomto případě pískovec 

nebo slepenec, schopen si po tisíce let udržet vodní roztok ve volných prostorách vzniklých 

mezi zrny. Většinou jsou sedimenty naprosto nehomogenní. Dokazuje to občasný výskyt 

schránek živočichů. Každá konkrece, která má jinou strukturu, než okolní hornina výrazně 

ovlivňuje jejich celkové složení. V takovém prostředí se odlišné látky shlukují v jednom 

koncentrovanějším místě. Díky prostorám vyplněnými vodou tak mají usnadněnou cestu. 

A ideálním tvarem, který látky shromažďuje do centra, je koule. Pro ostatní možná 

zvláštní, ale pro přírodu celkem normální a častý tvar [19].  
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Obr. 29: Detail polymiktního slepence se zrny o velikosti 5 – 8 cm (foto autor 2014) 

 

4.2. Prah riečky Vychylovky a Vychylovské skálie 

4.2.1. Vychylovka 

Tato část obce Nová Bystrica leží cca 30 km od města Čadca a to v Kysucké 

vrchovině a jejího podcelku Bystrická brázda. Nadmořská výška 610 m n. m. je zároveň 

údolím stejnojmenné řeky – Vychylovky (viz obr. 30), [20]. 
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Obr. 30: Lokalizace Vychylovky – nedaleko vodní nádrže Nová Bystrica [20] 

Nová Bystrica se řadí mezi největší obce na Slovensku. Je historicky známá 

zejména díky zmíněné části obce. Zde totiž může turista nalézt nejen geologické 

zajímavosti, kterými se práce bude hlouběji zabývat, ale i národopisnou expozici kysucké 

dědiny v podobě skanzenu, jehož součástí je také lesní úvraťová železnice dlouhá téměř   

11 km. 

4.2.2. Vychylovské prahy 

Jako přírodní památka byla vyhlášená v roce 1973 pod názvem „Prah riečky 

Vychylovky“ na území CHKO Kysuce o výměře 0,38 ha. Je to další z typických jevů 

flyšového pásma, který vznikal ve vodním toku díky selektivní erozi, která na lavicových 

horninách vytvořila prahy (viz obr. 31,32). Jejich výška nepřesahuje 1,5 m (Beleš et al. 

1995). 

Je to velmi pozoruhodný jev, který vytvořily skalní výchozy zlínských vrstev 

bystrické jednotky. Tím, že říčka odkryla skály, které k ní vystupují kolmo, dochází 

k vytváření vrstev a následně i prahů. Je to nejen významný skalní odkryv, ale také 

vzhledově estetický doplněk kraje. Z hlediska petrografie se zde nalézají výstupy 

lasturnatých jílovců a lavice skalních pískovců (Galvánek 1976).  

Vychylovské prahy jsou velmi dobře dostupné po cestě, která se táhne celou obcí.  

Do Vychylovky je možné se dostat i autobusovou dopravou.  Asi ve třech čtvrtinách obce, 
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se nachází hasičská zbrojnice, vedle níž je vystavená informační tabule pro Vychylovské 

prahy. Přímo naproti ní přes cestu je zmíněný unikát. 

 

Obr. 31: Panorama Vychylovských prahů (Foto autor 2014)   

 

Obr. 32: Detail Vychylovských prahů (Foto autor 2014 ) 

 

Nad údolím se tyčí lesnaté svahy Kysuckých Beskyd. Od levého břehu je to hřbet 

Hankiny polany, kde ve výšce 1 082 m n. m. dojde turista na vrch Svítková, která dvě 

údolí odděluje. Svahem na pravé straně řeky se táhne hřbet s vrchem Májov                       

(1 134 m n. m.) a Rycierovou horou (1 226 m n. m.), (Vítek 1990). 
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4.2.3. Vychylovské skálie 

Vychylovské skály jsou přírodní památka, která byla vyhlášená v roce 1983 a leží 

na jih od Rycierovej hory ne výměře 26,72 ha. (Vítek 1990) „Předmětem ochrany je 

svérázná ukázka vzniku blokového proudu pískovců flyšového pásma“ (cit. Beleš et al. 

1995). Specifické mohutné bloky, balvaniště a kamenná moře vzniklé rozpadem 

antiklinálního pásma, zapříčinili i atypický vývoj ekologické sféry, na níž je všeobecně 

znám výskyt rysa ostrovida a jeho pravidelný odchyt. Mezi balvany a skalními bloky 

vznikají umělé brány, tunely nebo jeskyně, které mohou dosahovat délky až 10 m (Beleš et 

al. 1995). 

Na rozdíl od Vychylovských prahů vznikly skály svahovými pohyby                               

a zvětrávacími procesy. Přestože jsou oba objekty součástí jednoho údolí,                           

nalézají se na dvou různých horopisných jednotkách. Vychylovské skály jsou totiž součástí 

Kysuckých Beskyd. Je to strmá část svahu v nadmořské výšce 850 až 950 m, která už je 

v dnešní době prorostlá lesní vegetací. Na stupňovitém reliéfu se střídají dílčí hřbety, rokle 

a deprese (Vítek 1990).  

V jižní části této lokality si může turista všimnout lesklé pískovcové plochy                

o rozměrech 50 x 30 m. Jedná se o příčně ukloněnou odlučnou plochu nad pásmem 

blokového moře. Drobné potoky, které vytvářejí erozní zářezy, jsou zároveň jediným 

tamním zdrojem vody. Většina se ale k řece Vychylovce nedostane a končí buď u dalšího 

skalního bloku, nebo se vsakuje do půdy. V horní části se nacházejí dva hřbety menších 

velikostí, které začínají jako balvaniště (viz obr. 33). Deprese, které mohou být taktéž 

jistým typem odlučnosti, jsou vyplňovány balvany. Bloková pole ovlivněná dnes hlavně 

mrazovým zvětráváním sestupují až dolů, k toku řeky Vychylovky (Vítek 1990).  
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Obr. 33: Nákres profilů sesuvů A – C na Vychylovských skalách (Vítek 1990)  
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4.3. Kysucká brána - Rochovica, Brodnianka 

Další ze zkoumaných geologických zajímavostí je tzv. Kysucká brána,                 

která se nachází mezi dvěma přírodními rezervacemi – Rochovica a Brodnianka. Kysucká 

brána je vymezená právě těmito plochami a vlastním odkryvem (viz obr. 34).  

 

Obr. 34: Lokalizace Kysucké brány [21] 

 

4.3.1. Rochovica 

První ze dvou přírodních rezervací byla vyhlášena v roce 1972.                      

Nachází se na pravém toku řeky Kysuca a zároveň mezi obcemi Vranie a Rudinka. 

Zajímavé je i to, že obě tyto obce spadají pod katastr jiných okresů. Zatímco Vranie je 

součástí okresu Žilina, Rudinka už náleží Čadci. Lokalita leží na výměře 31,58 ha a spadá 

pod ochranné pásmo na 3,20 ha. Svahy jižních expozic jsou strmé 30 - 40
ᵒ
 (Gerát 1988).  

Nad PR Rochovica se tyčí stejnojmenný vrch, který je 640 m vysoký a je často 

navštěvovanou turistickou oblastí (Beleš et al. 1995). V celém okolí se zachovaly 



 Nikola Ponczová: Geologické zajímavosti na území Kysuc 

2014  50 
 

teplomilné rostlinné i živočišné druhy díky celodennímu přívalu slunečního svitu. Vrch zde 

působí taktéž jako ochrana vůči chladnému severskému klimatu [22]. 

4.3.2. Brodnianka 

Brodnianka je druhou z přírodních rezervací, která byla taktéž vyhlášená v roce 

1972. Nachází se v katastru obce Brodno – Žilinského okresu a malá část území obce 

Snežnica – okresu Čadca.  Její výměra činí 25,94 ha a rozprostírá se v ochranném pásmu              

o velikosti 33,3 ha. Sklon svahů složených zejména z vápenců bradlového pásma není moc 

odlišný od Rochovice – 25
ᵒ
 - 40

ᵒ
. Jednou ze zajímavostí této rezervace je výskyt dubového 

lesa, který se zde dochoval v nejsevernějších polohách celého Slovenska. Což znamená,          

že zde dosahuje hranice svého přirozeného rozšíření. Bohatá flóra je teplomilná pouze             

na okrajových částech oblasti (Gerát 1988).  

Brodnianka má také svůj vrch pod stejným názvem a to ve výšce 720 m (Beleš et 

al. 1995). 

4.3.3. Kysucká brána 

Geologický profil a zároveň morfologický útvar vznikl rozdělením bradlového 

pásma řekou Kysucou.  Je to odkryv, který je schopen turistovi naznačit komplexní vývoj 

Kysuc kompletním sledem vrstev od spodního doggeru až po turon svrchní křídy                  

(viz obr. 36. 37). Z hlediska litologie se zde nachází mnoho druhů hornin. Mezi ně patří 

např.: slínito - jílovité břidlice, skvrnité břidlice s výskytem spongiových a radioláriových 

vápenců, radioláriové jaspisy, červené vápence, bílé vápence, apod. Není těžko určitelný 

věk vrstev vzhledem k tomu, že jsou protkány různými druhy zkamenělin.  Z pohledu 

turisty představuje toto rozdělené bradlo (viz obr. 35) kulisu k mírně formovanému 

flyšovému terénu Kysuc a od roku 1968 je kongresem zařazována do výběru 

nejdůležitějších a nejvýznamnějších geologických zajímavostí na Slovensku. Jak z názvu 

vyplývá, je zajímavost považována za bránu k jižním Kysucím (Galvánek et al. 1976).  
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Obr. 35: Kysucká brána (Foto autor 2014) 

 

Obr. 36: Odkryv pískovcové a jílovcové vrstevnatosti Kysucké brány  (foto autor 2014) 
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Obr. 37: Vrstevní sled v porovnání s velikostí ruky (foto autor 2014) 

 

Tato geologická zajímavost je součástí tří typů ochrany. Jsou to vyhlášky o ochraně 

pro státní přírodní rezervace Rochovica a Brodnianka a chráněný přírodní výtvor Kysucká 

brána schválený v roce 1973 (Galvánek et al. 1976).  

4.4. Zosuv v Riečnici 

Zosuv v Riečnici je až dodnes jedním z nejznámějších a největších sesuvů                    

na Slovensku. Ke katastrofě, při které byla zničena osada Liesková (viz obr. 38, 39)              

a z velké části také osada Buchov, došlo v roce 1962, a to z důvodu dlouhotrvajícího 

období dešťových srážek. Délka dráhy sesuvu měřila 1,5 km, šířka sesouvané plochy asi 

10 m                 a šířka nahromaděného materiálu cca 300 m. Sesuv byl proudového typu                                   

a pohyboval se rychlostí 240 m za den. Škody byly odhadnuty na několik milionů korun 

(Beleš et al. 1995). 

Mezi první pozoruhodné události došlo v květnu roku 1962, kdy si lidé začali 

všímat prasklin a trhlin nejen na svých domech či stromech, ale také na nádvořích,               
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která se mezi domy nacházela. Vzhledem k tomu, že bylo praskání i slyšitelné,                                 

začali se obyvatelé obávat nejhoršího. Celá osada Liesková posetá domy a stromy,             

se začala sesouvat do doliny. Konstrukce většiny dřevostaveb nevydržely už na místě a ty,                   

které sesuvu odolaly, pak nebyly obyvatelné. Na místo byli povoláni hasiči, vojenský útvar 

a všichni, kteří mohli pomoct s rychlým vystěhováním obyvatelů a záchranou                         

co největšího množství majetku. Sesuv bahna zpustošené osady dále vytvořil hráz na řece, 

čímž se vytvořilo umělé jezero, které kompletně vytopilo domy ve velké části osady 

Buchov. Pomocí buldozerů a bagrů bylo možné vytvořit provizorní koryto, které osadu 

Buchov zachránilo. Později byla řeka mechanickou silou vrácena do koryta původního. 

Ničivé události odolal pouze jediný dům. Dnes je kopec prorostlý lesy a loukami                      

a následky po sesuvu nejsou znatelné [23]. 

 

Obr. 38: Historická fotografie porušení domů po sesuvu [23] 
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Obr. 39: Historická fotografie porušení domů při sesuvu  [23] 

 

4.4.1. Riečnica 

I přesto, že si obec prošla ničivým přírodním jevem, nebyl to důvodem jejího 

zániku. Příčinou byla výstavba vodárenské nádrže Nová Bystrica. Umělá zásobárna pitné 

vody byla stavěna v letech 1983 - 1989 na řece Bystrica a pod soutokem řek Harvelka               

a Riečnica. Zásadním důvodem pro tuto stavbu byl nedostatek vody a špatná 

vodohospodářská situace. Po dokončení průzkumných a geologických prací bylo přijato 

definitivní rozhodnutí o zahájení projektu „Vodní nádrž Nová Bystrica“ a vystěhování 

obyvatel obcí Riečnica a Harvelka [23]. 

Vzhledem k tomu, že obec Riečnica už dnes neexistuje, je možné její lokalizaci 

pouze naznačit. Až do roku 1987 se nacházela asi 35 km od města Čadca na severo-

východě Slovenska poblíž města Nový Bystrica.  
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5. Geologicko – hydrogeologická exkurze 

Ač se může zdát, že spíše nenápadné a malé území Kysuc, v porovnání s ostatními 

chráněnými oblastmi u nás nebo na Slovensku, působí jednotvárně či nudně, opak je 

pravdou. Turistu, kterého zajímá vznik a obraz tohoto přírodního komplexu, práce 

přesvědčí o tom, že by měl uvedené přírodní památky a chráněné výtvory navštívit osobně. 

Cesta za geologií Slovenské části Beskyd se stane příjemným poznáním. Nejen, že bude 

trasa naučná, ale také z hlediska přírodní atmosféry uklidňující. Tato exkurze bude vhodná 

jako zařazení do výuky na středních a vysokých geologických či jiných přírodovědeckých 

školách.  

Vzhledem k tomu, že jsou od sebe uvedené mineralizované prameny a geologické 

zajímavosti vzdáleny celkem cca 400 km, bylo by pro studenty fyzicky i časově náročné 

trasu absolvovat během jednoho dne. Proto je nejlepším řešením exkurze dvoudenní                

a zároveň návrh dvou různých tras, kdy základním styčným místem a zároveň orientačním 

bodem bude město Čadca. V tomto případě je nutné, aby měli turisté zajištěné ubytování. 

Následující exkurzi je navržena pro studenty 1. ročníku VŠB – TU v Ostravě, oboru 

Geovědní a montánní turismus. 

Plán exkurze: 

 Název exkurze:    „Za geologickým poznáním Kysuc“ 

 Datum :     duben - květen  2014/15 

 Počet míst:    40 osob 

 Doprava:    Atobus s klimatizací (dopravu hradí škola) 

Ubytování:     Penzion JAZZ (Čadca) 

 Stravování:    Stravu si student zajišťuje sám 

Cena:    300,- Kč (zaokrouhlená cena zahrnuje ubytování pro jednu 

osobu/noc) 

Odjezd:    Odjezd se uksuteční v 8:00 z hlavního parkoviště u budovy A 

VŠB - TU, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba 
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5.1. Plán trasy č. 1 

První zastávkou po odjezdu z Ostravy bude město Čadca. Zde bude exkurze 

začínat. Součástí první trasy – „Trasa č. 1“ budou čtyři zmíněné přírodní památky – 

Bukovský sirovodíkový pramen, lom v Megonkách, Korňanský ropný pramen a Vojtovský 

sirovodíkový pramen. Cesta k těmto památkám je nejjednodušší vždy z města Čadca.            

(viz obr. 40). 

Trasa:    Trasa A: Čadca → Bukov  

    Trasa B:  Čadca → Megonky 

    Trasa C:  Čadca → Korňa 

    Trasa D:  Čadca → Vojty 

Celková vzdálenost: 90 km  

Doprava: autobus, pěší 

Předpokládaný čas: 9 hod 

Časový plán trasy č. 1: 

 Příjezd do centra Čadce v 9:10. Odtud pak bude odchod pěšky k Bukovskému 

prameni. 9:40- cílová stanice Bukovský pramen. U pramene proběhne 20 min výklad.             

V 10:00 -  odjezd zpět směr Čadca. Podle plánu je příjezd k lomu v Megonkách v 10:20 

hod. Odjezd zpět do Čadce v 11:30 hod. Od 11:45 do 13:30 proběhne přestávka na oběd. 

Studenti se sejdou zpět u autobusu v 13:30 hod a odtud budou pokračovat do obce Korňa. 

V 14:00 bude plánovaný příjezd k ropnému prameni. Zde půjdou turisté asi 15 min pěší 

trasou. Odjezd pak v 15:00 hod směr osada Vojty. Příjezd do osady Vojty v 15:15. Zde 

čeká turisty pěší trasa ke všem třem Vojtovským pramenům. Zpáteční stezka po zelené je 

dlouhá cca 1 hod 30 min. Max. v 17:00 – odjezd na hotel. V 17:15 příjezd na hotel Jazz             

a ubytování.  
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Obr. 40: Vyznačení tras Plánu č. 1  [24] 

 

5.1.1. Čadca 

Toto okresní město má cesty ke všem uvedeným přírodním památkám, proto bude 

každá trasa začínat právě zde. Nabízí turistům nejen široký výběr restaurací a pohoštění, 

jak to ve městech bývá, ale také různorodé aktivity. Záleží na cestovateli samotném,              

zda využije místního kina, navštíví muzeum nebo si projde okolí. Součástí centra města je 

Památník SNP 1848 (viz obr. 41). Ten označuje místo, kde se nacházela farnost, kterou 

obývali v roce 1848 představitelé SNP (Slovenské národní povstání). Za zhlédnutí stojí 

určitě i budova obecního domu (viz obr. 42). Ta byla postavena z důvodu vícera využití. 

Aby součástí jedné stavby bylo několik úřadů - sociálních věcí, důchodových kontrol             

nebo pošta. Čadca je styčným místem turistických a cykloturistických tras [25]. 
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 Obr. 41: Památník Slovenského národního povstání [26] 

 

Obr. 42: Budova obecního domu [27] 
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5.1.2. Trasa A:  Čadca - Bukovský pramen 

Z centra Čadce je velmi jednoduché se dostat do obce Bukov, kde se nachází první 

památka, a to přírodní výtvor Bukovský pramen. K Bukovskému prameni není těžké dojít 

také pěšky. Vzhledem k tomu, že pěší trasa je dlouhá asi 2 km, půjdou turisté pěší trasou.  

Z bodu Čadca – náměstí republiky vede cesta směrem k železniční stanici. Poté je                

nutné se vydat po mostě vedoucím přes řeku Kysuca. Po levé straně za mostem                    

se již turisté budou nacházet v oblasti Bukovské doliny. Pokračuje se po asfaltové silnici. 

Asi po dvě stě metrech se na levé straně objeví kaplička s malým vývěrem pramene. 

Pokračuje se dále stejnou cestou. Po cca 1700 m narazí turisté na Bukovský sirovodíkový 

pramen. Ten je situován opět po levé straně – mezi cestou a Bukovským potokem. Tento 

přírodní výtvor je nepřehlédnutelný. Nachází se zde pro turistu případné posezení a tabule 

se základními informacemi. Trasa z Čadce k Bukovskému prameni trvá asi 30 min              

(viz obr. 43). Celkový odhadovaný čas trasy s posezením a výkladem je asi 50 min.  

 

Obr. 43: Vyznačená pěší trasa z Čadce – nám. republiky k Bukovskému prameni [28] 
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5.1.3. Trasa B:  Čadca – Lom v Megonkách 

Další zastávkou na cestě za geologií je významný lom v Megonkách,                      

který se nachází na okraji Čadce v části zvané Milošová. U Bukovského pramene již bude 

studenty čekat autobus, který je doveze přímo k lomu. Po výstupu z autobusu                    

se turisté vydají po pravé straně, kde zahlédnou prašnou cestu, která je celkem pohodlná             

i pro automobily, ale slepá. Ta je zavede po třech stech metrech přímo  k cíli (viz obr. 44). 

Lom v Megonkách je pastva pro oči. I když nevyniká rozlohou, nadchne návštěvníka 

bylinným a stromovým porostem, přehlídkou hornin a zejména tedy největší ukázkou 

kulovité odlučnosti na Slovensku. Každý odvážlivec může otestovat své síly a vylézt               

na vrchní okraj lomu. Pro ostatní je zde odpočívadlo s možností založení ohně                   

pro občerstvení na upraveném ohništi. Součástí lomu je i tabule se základními informacemi 

a mapkou. Odhadovaný čas stráveny cestou a zastávkou u lomu je 1 hod 30 min.  

 

Obr. 44: Vyznačená trasa B  Čadca - Megonky a detail trasy k lomu [29] 

 

5.1.4. Trasa C:  Čadca - Korňanský ropný pramen 

Příští zastávkou bude další pramen, a to v obci Korňa. Tento pramen je významný 

pro vysoký obsah parafinické ropy, jejíhož specifického zápachu si turista všimne už 

z dálky. Autobus zde má možnost zaparkovat u MHD zastávky - Korňa Jendrisek, která            

se nachází cca 10 minut pěší trasou od přírodní památky. Turisté se vydají doprava                    
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a pokračují po cestě (viz obr. 45). Asi po deseti minutách dorazí k označení v podobě 

cedule u ropného pramene, kde je také možnost parkování, ale pouze pro osobní 

automobily. Po té vede dnes už vyasfaltovaná cesta (do loňského roku spíše štěrková) 

přímo k památce. Po dalších pěti minutách se objeví dřevěným plotem ohraničená plocha 

s informační tabulí a státním znakem. Odhadovaný čas návštěvy ropného pramene 

s výkladem a cestou je asi 1 hod 30 min. 

 

Obr. 45: Vyznačená pěší trasa ze zastávky Jendrisek k ropnému prameni  [30] 

 

5.1.5. Trasa D:  Čadca - Vojtovský sirovodíkový 

pramen 

Po zastávce u ropného pramene bude nutné dojet zpět do Čadce. Jiná cesta                 

do osady Vojty by byla zbytečně zdlouhavá a složitá. Studenti vystoupí na točně autobusu. 

Odtud pak budou pokračovat pěšky lesní cestou po zelené značce. Tato stezka je provede 

po všech třech pramenech během 45 min. Součástí cesty, která vede nenáročným terénem, 

bude i výklad o hlavním Vojtovském sirovodíkovém prameni.  

 Od Vojtovských pramenů bude následovat cesta zpět do Čadce a na hotel. 

Odhadovaný čas cesty autobusem a pěší trasy jsou 2 hodiny. 
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5.2. Plán trasy č. 2 

Trasa s názvem „Trasy č. 2“ bude obsahovat druhou polovinu navštívených 

přírodních útvarů. Součástí tohoto plánu jsou dvě trasy. Styčným bodem zde bude opět 

město Čadca, orientačním pak město Krásno nad Kysucou. To proto, že se nachází na 

dělícím rozhraní těchto dvou tras (viz obr. 46). 

Trasy:    Trasa A: Čadca  →  Ochodnica →  Kysucká brána 

     Trasa B: Krásno nad Kysucou → Vychylovka → Nová Bystrica - Čadca 

 

Celková vzdálenost: 119 km  

Doprava: autobus, pěší 

Předpokládaný čas: 8 hod 

Časový plán trasy: 

 Odjezd od hotelu bude plánován na 9:00 hod. 9:20 -  příjezd na místo. 9:30 – 10:00 

hod proběhne výklad u Ochodnického sirovodíkového pramene. V 10:00 odjezd směr 

Kysucká brána. Příjezd k jedné z částí Kysucké brány je plánován na 10:15. Zde proběhne 

v době od 10:15 do 11:30 pěší turistika s výkladem. 11:30 - odjezd do města Krásno             

nad Kysucou. V 11:50 – 13:30 proběhne v tomto městě obědová přestávka. V 13:30- 

odjezd směr obec Vychylovka. Příjezd k Vychylovským prahům v 14:00. V 14:30 - odjezd 

k Vychylovské skále. 14:45 – 16:15 - pěší trasa lesní cestou k Vychylovské skále a zpět 

k autobusu. V 16:00 – odjezd k vodní nádrži Nová Bystrica. Zde proběhne výklad spojený 

s historií obce Riečnica v době od 16:35 do 17:00 hod. 

Poté se bude konat návrat zpět do Ostravy k VŠB. Plánovaný příjezd s ukončením 

exkurze do Ostravy k Vysoké škole Báňské bude max. v 19:30. 



 Nikola Ponczová: Geologické zajímavosti na území Kysuc 

2014  63 
 

 

Obr. 46: Trasy A a B plánu tras č. 2  [31] 

 

5.2.1. Trasa A: Čadca – Krásno nad Kysucou – 

Ochodnica – Kysucká brána 

Trasa A druhého plánu trasy bude začínat opět ve městě Čadca. Prvním 

navštíveným bodem bude Ochodnický sirovodíkový pramen. Po výstupu z autobusu,            

který vyjede přímo od hotelu, budou studenti pokračovat cca 5 min k vývěru 

Ochodnického pramene, který se nachází hned vedle příjezdové cesty po pravé straně. Je 

ohraničen plotem, tím pádem je nutné projít celoročně otevřenou brankou.  

Druhým bodem trasy A je Kysucká brána. Je to památka obrovských rozměrů, 

která je viditelná ze spousty různých míst. Předpokládaným faktem je, že studenty bude 

zajímat detail Kysucké brány s ukázkou vrstevnatosti. Příkladná ukázka těchto vrstev           

(viz obr. 37) se nachází u obce Rudinka. Z obce Ochodnica trvá cesta pouhých 15 min. 

Přímo z Ochodnice se totiž autobus napojuje na hlavní rychlostní silnici, která se táhne            

až na Žilinu. V místě je možnost parkování. Je ale nutné dbát na bezpečnost zejména proto, 

že se budou studenti stále pohybovat kolem hlavní cesty.  
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5.2.2. Trasa B: Krásno nad Kysucou - Vychylovka - 

Nová Bystrica – Čadca 

Součástí trasy B bude návštěva několika dalších přírodních hodnot Slovenska. 

Jedná se o Vychylovské prahy, Vychylovské skálie a vodní nádrž Nová Bystrica.  

Studenti budou k Vychylovce pokračovat z města Krásno nad Kysucou po obědové 

přestávce. Do této části obce Nová Bystrica se autobusem dopraví asi za 40 min. 

Vychylovské prahy je nutné hledat v řece naproti hasičské zbrojnice, která se v obci 

nachází jen jedna. Vychylovské skálie už není tak jednoduché nalézt.  

Vzdálenost mezi Vychylovskými prahy a Vychylovskou skálou je asi 6 km             

(viz obr 49, 50). Autobus dopraví studenty na točnu MHD, odkud povede pěší trasa 

k Vychylovské skále. Tato památka již na turistu nemusí působit tak zajímavě jako ostatní, 

protože je dlouhou řadu let neobstarávána a tím pádem zarostlá a špatně viditelná.  Pokud 

by turisté pokračovali dál po stezce, dostanou se až k hranici s Polskem. Stejnou cestou              

se budou vracet zpět k autobusu.   
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Obr. 47: Vyznačené turistické stezky od Vychylovské skály k Vychylovským prahům  [32] 

 

Obr. 48: Vyznačení vzdálenosti mezi Vych. prahy a Vych. skálou na satelitní mapě [33] 
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Vzhledem k tomu, že na přírodním úkazu – Zosuvu v Riečnici dnes není poznat,     

že se opravdu stal, bude lepší a zajímavější zastávkou vodní nádrž Nová Bystrica. 

Navštívit je možné pouze okolí obce Riečnice, kde si student může zkusit alespoň 

představit –(Genius loci), jak sesuv mohl vypadat. Zcela jistě tedy stojí za návštěvu 

největší přehradní nádrž na Kysucích. Ta je pěším turistům zpřístupněná celoročně 

v jakoukoli hodinu.  Pokud by se dali turisté po modré značce, dojdou k oblasti, kde stála 

obec Riečnica (viz obr. 51). Na hrázi bude pro studenty připravena poslední přednáška             

o historii a vzniku nádrže Nová Bystrica. Odjezd směr Ostrava se uskuteční v 17:00 hod. 

Plánovaný příjezd do Ostravy – 19:15 hod.  

 

Obr. 49: Vyznačení modré stezky vedoucí podél nádrže Nová Bystrica k oblasti Riečnica   [32] 
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5.3. Časový plán exkurze a kalkulace 

Geologicko – hydrogeologická exkurze je exkurze, která je složená ze dvou tras 

absolvovaných během dvou dnů. Celková vzdálenost z Ostravy a zpět je 388 km. Níže je 

uveden časový plán exkurze se zmíněnou kilometrovou tabulkou. 

Tab. č. 8: Časový harmonogram geologicko – hydrogeologické exkurze (2014)  

 

 

 Vzhledem k tomu, že exkurze je určená pro výuku na VŠB – TU v Ostravě 

pro 1. ročník oboru Geovědní a montánní turismu, kde dopravu hradí škola, je jediným 

finančním závazkem pro jednoho studenta hodnota 300,- (zaokrouhlená částka pro 

ubytování os. /noc v penzionu JAZZ v Čadci). Každý student musí počítat s tím,                      

že si stravu během exkurze zajišťuje sám. Každý zúčastněná osoba bude mít vyřízeno 

cestovní pojištění do zahraničí.         
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6. Závěr: 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s historií, vznikem a přírodní 

charakteristikou Kysuc jako celku. Základní popis tedy může vytvořit představu o 

charakteru tohoto území. 

V dalších dvou kapitolách je pak dopodrobna popsáno několik zajímavostí spojených 

s geologií, které se zde nacházejí právě doplněné vlastním popisem a fotografiemi. 

Všechny z těchto přírodních památek jsou typické pro flyšové pásmo. Mohou nám nastínit, 

jak probíhal vznik tohoto pásma a jak vypadá dnes. Součástí popisu této neživé přírody 

jsou také mineralizované prameny. V rámci studia těchto objektů jsem měla možnost 

odebrat vzorky vod a díky laboratorním testům provedených na VŠB – TU v Ostravě je 

porovnat s předešlými analýzami získanými na správě CHKO v Čadci a vyhodnotit.  

Z výsledků je zřejmé, že se voda přírodních pramenů neustále mění. Zajímavým zjištěným 

byl také fakt, že dle základních laboratorních testů, prameny nejsou pitné ve větším 

množství. Pro potvrzení tohoto závěru by však bylo potřeba podrobnější analýzy, která by 

zjistila důvod znečištění.  

Vzhledem k tomu, že by tyto přírodní památky mohly být součástí výuky geologie a 

přírodovědných oborů na středních či vysokých školách, jsem pro tyto instituce navrhla 

dvoudenní exkurzi. Součástí exkurze je návrh turistických tras, časový i kilometrový 

harmonogram a možnost ubytování.  

Pro vypracování práce jsem použila knižní a elektronické zdroje, mezi které patřily i 

informace získané z Kysucké knižnice a jejího archivu, Kysuckého múzea v Čadci, správy 

CHKO v Čadci i informačního centra.  
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