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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá zajímavostmi severní části regionu 

Kysuce, který je součástí Slovenské republiky. Teoretická část bakalářské práce je 

rozdělena na dvě oblasti. První oblast se zaměřuje na charakterizaci dané lokality 

z hlediska geologie, klimatických poměrů, vodstva, fauny a flóry, historického vývoje. 

Druhá oblast teoretické části představuje výčet nejdůleţitějších a nejznámějších 

přírodních a kulturních zajímavostí severní části Kysuc a blízkého okolí.  

Praktická část bakalářské práce obsahuje vytvoření návrhu exkurze s popisem 

trasy a finanční kalkulací.  

Klíčová slova: Kysuce, památky, cestovní ruch 

 

Summary 

This thesis deals with attractions of the Northern Kysuce, which is part of the 

Slovak Republic. Theoretical part of the thesis is divided into the two areas. The first 

area focuses on the characterization of the locality from the geological point of view, 

climatic conditions, hydrology, fauna and flora, historical development. The second 

area of the theoretical part presents a list of the most important and most famous natural 

and cultural attractions of the Northern Kysuce and Surroundings.  

The practical part of the thesis includes the design of the excursion with the 

description of the route and financial calculations.  

Keywords: Kysuce, sights, tourism 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

1. Úvod ........................................................................................... 1 

2. Charakteristika oblasti ............................................................ 2 

2.1. Geologie a geografie ............................................................................... 3 

2.1.1. Západní Karpaty .................................................................................. 4 

2.2. Klimatické podmínky .............................................................................. 6 

2.3. Vodstvo ................................................................................................... 7 

2.4. Půdy......................................................................................................... 9 

2.5. Flóra ...................................................................................................... 10 

2.6. Fauna ..................................................................................................... 11 

2.7. CHKO Kysuce ...................................................................................... 13 

2.8. Historický vývoj oblasti ........................................................................ 14 

3. Přírodní a kulturní zajímavosti ............................................ 16 

3.1. Korňanský ropný pramen ...................................................................... 16 

3.2. Poutní místo Ţivčáková......................................................................... 18 

3.3. Megoňky ............................................................................................... 21 

3.4. Kysucké múzeum v Čadci ..................................................................... 23 

3.5. Slovenský orloj, Stará Bystrica ............................................................. 24 

3.6. Múzeum kysuckej dediny ..................................................................... 25 

4. Návrh exkurze ........................................................................ 29 

4.1. NÁZEV A VOLBA PROGRAMU EXKURZE ................................... 29 

4.2. NÁVRH TRASY EXKURZE ............................................................... 30 

4.3. NÁVRH SORTIMENTU A KVALITY SLUŢEB ............................... 31 

4.4. NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU EXKURZE ........................................ 33 

4.5. KALKULACE CENY EXKURZE ....................................................... 35 

4.6. POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ............................................................. 36 



 

 

5. Závěr ........................................................................................ 38 

6. Zdroje ...................................................................................... 39 

7. Seznam obrázků ..................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam pouţitých zkratek 

apod.  a podobně 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

m n. m.  metrů nad mořem 

př. n. l.   před naším letopočtem 

tzv.   takzvaný 



Iveta Svobodová: Zajímavosti severní části Kysuc 

 

2012 1 

 

 

1. Úvod 

Kysuce se rozprostírají jen několik kilometrů od Ostravy, a přesto se jedná o 

naprosto odlišný svět. Svět, ve kterém se dodnes dochovala divoká příroda, a lidé zde 

nejsou poznamenaní moderní uspěchanou dobou. Zaráţející je, jak málo Kysuce 

vstoupily do podvědomí „nás ostravských sousedů“. Z důvodu, ţe většina lidí z mého 

okolí nikdy v této nádherné části Slovenska nebyla, či dokonce o Kysucích neslyšela, 

rozhodla jsem se sepsat o Kysucích bakalářskou práci, ve které chci zdůraznit a shrnout 

všechny důleţité informace. Jelikoţ z Kysuc pochází má babička a celý ţivot zde trávím 

volné chvíle se svými slovenskými přáteli, troufám si o této lokalitě psát jako o svém 

druhém domovu. 

 Tajuplná krajina, drsné horské podnebí, neuvěřitelně rozmanitá fauna i flóra, 

významná města, pracovití lidé, kteří si uchovávají své tradice a zcela nepodlehli 

modernizaci, to jsou Kysuce.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy přiblíţit lidem region Kysuce, podat 

informace o důleţitých technických či přírodních památkách, a na závěr vytvořit návrh 

exkurze za těmito památkami.  
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2. Charakteristika oblasti 

Kysuce se rozprostírají na severozápadě Slovenska (obr. 1), na západě hraničí 

s Českou republikou, na severu s Polskem. Území je pojmenováno podle řeky Kysuca, 

která protéká celým regionem. Kysucký region má rozlohu 935    , z toho 654     

bylo v roce 1984 vyhlášených za chráněnou krajinnou oblast. Kysuce mají 126 000 

obyvatel, čtyři města a 33obcí. 

 

Obrázek 1. Mapa Kysuc (www.e-kysuce.sk) 

Kysuce se dělí na dva okresy: okres Čadca a okres Kysucké Nové Město. 

V okrese Čadca je 21 vesnických sídel a dvě města. Okres má rozlohu 760     

a přibliţně 92 300 obyvatel. Čadca je administrativním, hospodářským a kulturním 

centrem, které najdeme na severu Slovenska. Okres se rozprostírá v pohoří Kysucké 

Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Turzovská vrchovina, Jablunkovské mezihoří, 

Javorníky a Kysucká vrchovina. Nejvyšším místem je Velká Rača. Lesy zde pokrývají 

58% území, většinou smrkové, místy se nachází buk, jedle nebo borovice. Okres Čadca 

patří mezi nejlidnatější a hustě osídlené okresy Slovenska. Území je lákavé pro turisty, 

asi nejznámější a nejoblíbenější je Velká Rača, která nabízí výborné podmínky pro 

zimní sporty. K letní turistice vybízí Muzeum Kysucké dědiny v Nové Bystrici-

Vychylovce, kamenné koule, Korňanský ropný pramen, poutní místo Ţivčáková a další.  

Území Kysuckého Nového Mesta se rozkládá v oblasti Javorníků a Kysucké 

vrchoviny, nejvyšším bodem je Ladonhora. Okres zabírá rozlohu 174     a má asi 

34 000 obyvatel. Území má 13 obcí a jedno město. Kdyţ pomineme městské okresy 
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Bratislavu a Košice, jedná se o nejmenší okres na Slovensku. Velká část okresu je 

zalesněná, převládají smrkové lesy. Z chráněných ţivočichů se zde vyskytuje rys 

ostrovid, medvěd hnědý, mlok karpatský nebo káně lesní. K zajímavostem okresu patří 

archeologická lokalita Koscelisko. Jedná se o strmou terasu nad vyústěním potoka do 

řeky Kysuce. Byly zde odkryty základy zděného kostela z 13. aţ 15. století. Při 

archeologickém výzkumu byla nalezena tzv. Kysucká madona, 8 cm vysoká soška z 14. 

století (Süle, Süle ml. 2005). 

2.1.   Geologie a geografie 

Slovenské hory jsou z geologického a orografického hlediska jedny 

z nejzajímavějších oblastí Evropy a náleţí alpské soustavě. Alpidy vznikly kolizemi 

kontinentálních fragmentů Afriky a západoevropské platformy. Region Kysuce zabírá 

čtyři pohoří: Moravsko-slezské Beskydy s nejvyšším vrcholem Velký Polom, Kysucké 

Beskydy s nejvyšším vrcholem Velká Rača, Kysuckou vrchovinu s nejznámějším 

vrcholem L’adonhora, Javorníky s nejvyšším vrcholem Velký Javorník. Nejniţším 

místem je Kysucká brána (325 m n. m.) a nejvýše poloţeným místem je Velká Rača 

(1236 m n. m.) (www.kysuce.sk). 

Obrázek 2. Geologie Slovenska (Vozár et al. 1996) 
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Kysuce se rozprostírají ve flyšovém pásmu Západních Karpat, které podrobněji 

zmíním v následujících odstavcích.  

2.1.1.   Západní Karpaty 

Karpaty se rozkládají od Dunaje mezi Bratislavou a Vídní, přes Moravu a Polsko 

na severu. Východní hranici tvoří údolí řeky Uh a jiţní hranice není zřetelná. Karpaty se 

dělí na západní, východní a jiţní, přičemţ na Slovensku se nachází střední nejvyšší část 

Západních Karpat.  

 Stavbou jsou Slovenské Karpaty velmi podobné Alpám. Z geologického 

hlediska se však liší 

stavba horské části 

Karpat od stavby 

okolních níţin. V horské 

části nalezneme 

zvrásněné 

metamorfované horniny 

a sedimentární horniny 

z prvohor, druhohor a 

paleogénu. V níţinách 

při úpatí Karpat se však vyskytují sedimenty z mladších třetihor, které jsou horizontálně 

uloţeny, nebo jen lehce zvrásněny. Rozdíl je ale velmi malý, jelikoţ pod neogénem 

najdeme totoţné horniny jako v horské oblasti (Andrusov 1938). 

V údolí řeky Kysuce a Čerňanky jsou nejrozsáhlejší říční uloţeniny, které jsou 

čtvrtohorního (kvartérního) stáří. Vytváří zde říční nivy různé šířky, kde se nachází 

koryta dnešních toků, a také říční terasy, neboli rozsáhlé a souvislé stupně v různé výšce 

nad dnem údolí. Při vyústění menších toků do větších se rozprostírají soliflukční 

uloţeniny, které jsou ve formě náplavových kuţelů. Také je můţeme vidět ve větších 

sníţeninách, kde se náhle zmenšuje sklon toku (Maráky, Šeliga 1981). 

Západní Karpaty se dělí podle věku vzniku alpínské příkrovové stavby na vnější 

a vnitřní (obr. 3).  

Obrázek 3.  Tektonické členění Západních Karpat na území ČR a 

Slovenska. (www.geologie.vsb.cz) 



Iveta Svobodová: Zajímavosti severní části Kysuc 

 

2012 5 

 

Vnější Karpaty (flyšové pásmo) leţí na vnější straně Západních Karpat. Byly 

vyvrásněny na konci paleogénu a v neogénu. Souvrství jsou zde silně zvrásněná (Mišík, 

1976). 

Nalezneme zde hlavně mořské uloţeniny pískovců a jílovců, v malém mnoţství 

slepenců, s výrazným střídajícím se uloţením zvrstvením, coţ je typické pro flyšové 

území (www.moravske-karpaty.cz). 

 Vnější Karpaty jsou tvořeny příkrovy, neboli sedimentárními sekvencemi, které 

se odlepily od podkladu a přesunuly se na různé elementy severoevropské platformy. 

Původní podklad těchto sekvencí však neznáme.  

Flyšové pásmo se skládá ze tří skupin příkrovů. Okrajová skupina se na území 

Slovenska nevyskytuje vůbec, ze střední skupiny (menilito-krosněnská) na Slovensko 

zasahuje pouze slezská jednotka v Západních Beskydech. Na severovýchodě Slovenska 

vystupuje dolanská jednotka, která se na jihu podsouvá pod vnitřní skupinu příkrovů. 

Velmi důleţitá je vnitřní skupina – magurská. Magurská skupina je sloţena především 

z paleogenních flyšových souvrství. Na povrchu se nachází v menší míře křídové 

sedimenty. Skupinu tvoří dílčí příkrovy: bystrický, račanský, bělokarpatský a krynický, 

které jsou nasunuty na střední skupinu flyšového pásma.  

Hranici mezi vnějšími a vnitřními Karpaty tvoří bradlové pásmo. Má odlišnou 

stavbu od jiných pásem Slovenska, vystupují zde čočky hornin starších útvarů triasu, 

jury a spodní křídy. Tyto starší horniny odolávají účinkům větru, proto morfologicky 

vyčnívají nad okolím a říká se jim bradla. Nachází se zde dva kontrastní jursko-křídové 

sledy a řada přechodných sledů (Jeleň et al, 2010). 

Vnitřní Karpaty – neboli vrásovo-příkrovovou soustavu, můţeme rozdělit na 

dvě části. Slovenské rudohoří (gemeridy) jsou slabě přeměněné prvohorní horniny, které 

jsou obklopeny triasovými vápenci. V této oblasti se nachází většina rudného bohatství 

Slovenska. V jeho centrální části se vyskytuje soubor přeměněných hornin z období 

starších prvohor, který je lemovaný pruhy karbonu, permu a triasu. Díky zkamenělinám 

korálů, trilobitů nebo ramenonoţců víme, ţe během karbonu bylo na Slovensku moře, a 

proto zde nejsou černouhelné pánve jako u nás. Pro průmysl mají největší význam 

zdejší rudné ţíly se sideritem a chalkopyritem. 
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Obrázek 4.  Sněhová kalamita 2012 (www.korna.sk) 

Druhá část vnitřních Karpat se nazývá pásmo jádrových pohoří. Tento název 

získaly pohoří díky krystalickému jádru, které vystupuje v jejich centrální části. Eroze 

způsobila odkrytí vrcholných částí, čímţ došlo k odkrytí nejstarších celků – 

krystalických jader. Krystalické břidlice (ruly, které vznikly přeměnou jílových hornin, 

a amfibolity, které pocházejí z přeměny výlevných zásaditých hornin) tvoří plášť 

krystalických jader, dále jsou sloţeny z ţulových masivů. Jádrová pohoří se do dnešní 

podoby velkých antiklinál začaly zvedat aţ na konci paleogénu. V této oblasti se 

nachází v jádrech antimonit, pyrit a mimo jádra baryt. Z dalších surovin si můţeme 

uvést vápenec, dolomit. Pásmo jádrových pohoří je bohaté na teplé a minerální vody 

(Mišík 1976).                                         

2.2.   Klimatické podmínky 

Na klimatické podmínky má 

vliv hlavně nadmořská výška a 

geografická poloha.  Kysuce leţí 

v oblasti, která se nachází na 

rozhraní oceánských a 

kontinentálních vlivů, kde se za rok 

často mění vzduchové hmoty 

různých vlastností. Díky 

oceánskému proudění je 

v Kysucích mírnější rozdíl mezi 

létem a zimou, dále způsobuje větší oblačnost, větší počet sráţek a častější mlhy. 

Kontinentální proudění působí opačně. Zvyšuje letní teploty a způsobuje chladnější 

zimy. Kysucká oblast se nachází v mírně teplé, vlhké aţ chladné oblasti. Do mírně teplé 

oblasti patří níţiny se svahy do nadmořské výšky 800 m n. m. a do chladné oblasti 

náleţí vrcholové části. V chladné oblasti je v červenci průměrná letní teplota 14 - 15ºC, 

v lednu však teploty klesají pod -5ºC. V mírně teplé oblasti jsou léta teplá, s průměrnou 

červencovou teplotou 16 - 17ºC, v lednu se teplota pohybuje mezi -2 aţ -4ºC (Pánek, 

Pokluda 2006). 
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Nejniţší průměrný úhrn sráţek za rok je v údolích, 700 - 800 mm. V údolích je 

počet dní se sněhovou pokrývkou 60 - 80, na hřebenech 100 - 140 dní. Převládají zde 

severozápadní větry (Vavrík 1984). 

Díky přívětivým klimatickým podmínkám jsou Kysuce vhodné k návštěvě 

během všech ročních období. Pro pěší turistiku nebo houbaření je nejvhodnějším 

obdobím konec léta a začátek podzimu, kdy jsou suché lesy, teplé počasí a nádherná 

barevná příroda. V zimě si přijdou na své milovníci zimních sportů, v mnoha lyţařských 

areálech či upravených běţeckých stopách. Horské oblasti se vyznačují velkým 

mnoţstvím sněhu. V obci Korňa byla letos mimořádná sněhová kalamita, kdy sněhová 

pokrývka přesahovala ploty i okna od domů (obr. 4).  

2.3.   Vodstvo  

a) Povrchové vody  

Hydrologicky patří Kysuce do povodí Váhu. Nejvýznamnějším přítokem Váhu 

je řeka Kysuca, která pramení ve Vysokých Javorníkách a do Váhu se vlévá u Ţiliny. 

Kysuca má většinou štěrkovité řečiště a je dlouhá asi 66,6 km. Výškový spád od 

pramenu je 515 metrů, čímţ se řadí mezi bystré horské řeky. Do Kysuce se vlévají 

hlavně menší horské potoky, jako je Rudinský potok a Neslušanka. Největším přítokem 

Kysuce je Čierňanka. Do Čierňanky ústí dva velké potoky, Milošovský potok a 

Čadečka. Milošovský potok pramení v Moravsko-slezských Beskydech a do Čierňanky 

se vlévá nad Čadcou. Čadečka pramení v Javorském Beskydě a do Čierňanky se také 

vlévá severně od Čadce. Kysuca i Čierňanka tečou na horním a středním toku od 

východu na západ a v dolním toku na jih.  

Z dalších významných přítoků Kysuce můţeme zmínit názvy, jako jsou Raková, 

Trstená a Rieka. Raková pramení v Rakovské hornatině na severních svazích 

Jakubovského vrchu a do Kysuce se vlévá v obci Raková, kde uloţila rozsáhlý 

náplavový kuţel. Trstená pramení v Moravsko-slezských Beskydech a do Kysuce se 

taktéţ vlévá v obci Raková. Potok Rieka pramení v Rakovské hornatině a do Kysuce 

ústí v Čadci. Koryto Rieky je uměle upravené vede pod povrchem.   
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Z důvodu velkého mnoţství sráţek, nízkého výparu a nízké teploty vzduchu je 

vodnost Kysuce vysoká. Co se týče odtoku během roku, nejvíce vody je v březnu a 

dubnu, červnu a červenci, nejméně vody pak během září a ledna. Tento reţim odtoku je 

charakteristický pro středohorské oblasti a je způsoben táním sněhu s dešťovými 

sráţkami v březnu a dubnu. Díky malé propustnosti flyšových hornin a velkému 

mnoţstvím sráţek je zvýšeny odtok také v červnu a červenci. Většina sráţkových vod 

odtéká ihned po spadnutí, jen pobřeţní nivy řek mají schopnost udrţet zásoby vody na 

delší čas (Maráky, Šeliga 1981). 

Za zmínku také stojí vodní nádrţ Nová Bystrica, která vznikla zatopením obcí 

Riečnica a Harvelka. Dostavěna byla roku 1989 a jejím účelem je sníţení povodňové 

vlny, zásobování pitnou vodou okresů Čadca a Ţilina. Impulsem k stavbě této nádrţe 

byla potřeba pitné vody pro okolní města. Funkci nádrţe nebylo moţné nahradit 

ţádným jiným zařízením nebo ekonomičtějším řešením. V oblasti proběhlo několik 

průzkumů, podle kterých se tehdejšími zdroji podzemní vody nedal pokrýt poţadovaný 

odběr, a proto bylo nutné orientovat se na povrchové zdroje. Vlastní přehradní profil se 

vyskytuje v zúţeném, morfologicky výhodném profilu na řece Bystrica, pod soutokem 

potoků Riečnica a Harvelka. Oba břehy jsou zde strmé, údolní niva je asi 110 m široká. 

Přehrada je nad terénem 65,4 m vysoká a 330 m dlouhá. Plocha nádrţe je 180 ha, 

plocha povodí je 59,50    . Hráz je gravitační kamenitá se středovým hlinitým 

těsněním a dvojřadou injekční clonou. Těleso hráze je rozděleno na tři části: návodní 

stabilizační, střední těsnící, vzdušná stabilizační. Těsnící jádro je mírně nakloněné 

směrem po vodě, od stabilizačních částí je oddělené dvojitým štěrkopískovým filtrem a 

přechodovou vrstvou (Gerát 1999). 

b) Podpovrchové vody 

Díky flyšovým horninám nejsou na tomto území dobré podmínky pro výskyt 

zásob podzemních vod. Pískovcové vrstvy se střídají s nepropustnými vrstvami jílovců 

a rozsah pískovcových vrstev se často mění. Díky tomu jsou prameny podzemních vod 

málo vydatné, i kdyţ jsou početné. Většinou podzemní prameny vznikají při styku 

pískovců s nepropustnými jílovci. Můţeme je najít podle výronu podzemní vody nebo 
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rozsáhlých zavodněných míst. Plytký oběh vody souvisí i s chemickým sloţením vody. 

Časté jsou podzemní vody kalcium bikarbonátové a objevuje se hodně sirovodíku.  

V říčních nivách Kysuce a Čierňanky existují nejlepší podmínky pro výskyt 

podzemních vod, coţ je způsobeno dobrou propustností, doplňováním podzemních vod 

ze sráţek a povrchových toků apod.  

Flyšové pásmo je chudé na minerální prameny, protoţe flyšové horniny nedovolí 

průnik vody do takové hloubky, aby se dostatečně oteplila a obohatila o minerální látky. 

Voda se však můţe do větší hloubky dostat po zlomových poruchách, proto se v okolí 

potoka Rieka vyskytují dva málo známé minerální prameny. První pramen je upravený 

a označený za chráněný přírodní výtvor, zajímavý je výronem metanových plynů. 

Druhý pramen se nazývá „pramen U Vojty“, jelikoţ ho najdeme v osadě U Vojty. 

Rovněţ se jedná o chráněný přírodní výtvor. Pramen je vydatnější a teplejší, obsahuje 

velké mnoţství sirovodíku, po kterém má výraznou chuť a vůni. Další velmi významný 

pramen se nazývá Ţivčáková, o něm bude následovat celá kapitola (Maráky, Šeliga 

1981). 

2.4.   Půdy 

Půdní kryt Kysuc se rozděluje vlivem klimatických a hydrologicko-

geomorfologických poměrů a je tvořen převáţně hnědými půdami (600 - 700 m n. m. ), 

ve vyšších polohách půdami podzolovými (900 - 1000 m n. m. ). Údolí řeky Kysuce je 

obklopeno půdami nivními. Nivní půdy jsou ovlivněny hydrologickými poměry, kdy se 

periodicky uplatňuje vliv povodňových a poříčních podzemních vod. Z důvodu velkého 

mnoţství sráţek a nepropustnosti podloţí má velká část půd nepříznivý vodní reţim 

s dlouhodobým nebo sezónním provlhčením, se znaky procesů oglejení.  

Podle zrnitosti zde rozlišujeme půdy jílovité aţ jílovitohlinité, hlinité, 

písčitohlinité aţ hlinitopísčité.  

Půdy jílovité aţ jílovitohlinité se váţí na deluvia z jílovců, které lehce podléhají 

zvětrávání. Tyto půdy najdeme hlavně v pahorkatinách. Řadíme k nim hnědé lesní půdy 

glejové a pseudogleje. 
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Hlinité půdy se rozkládají na největších plochách deluvií a váţí se na polohy se 

střídajícími jílovci a pískovci. Řadí se k nim velká část nivních a glejových půd na nivě 

Kysuce a Čierňanky. 

Půdy písčitohlinité aţ hlinitopísčité jsou hlavně na zvětralinách odolnějších 

pískovců a na silikátových říčních uloţeninách. Vyznačují se dobrou propustností. 

Jak jsem jiţ zmínila, díky odlesňování je v Kysuckém regionu velká část plochy 

určena k hospodářskému vyuţití. I kdyţ Kysuce nemají příliš vhodné podmínky pro 

rolnictví, tento způsob ţivota se zde přesto velmi rozvinul. Odlesňování zapříčinilo 

erozi půdy, sesuvy, vznik výmolů a další znehodnocování krajiny. Asi největší sesuv 

půdy byl v roce 1962 v obci Riečnica, coţ byl důvod k vytvoření nových opatření. Lidé 

tedy začali orat po vrstevnicích a zakládat úzká terasovitá pole (Gerát 1987). 

2.5.   Flóra  

Podle mého názoru je příroda Kysucké oblasti nádherná. Kopečkovitý povrch 

s velkým zalesněním a rozmanitými druhy fauny i flóry je úchvatný. Na mnoha místech 

příroda není dotčena moderním světem a zachovává si svůj drsný ráz. Jen v malé obci 

Korňa, odkud pochází má babička a kam velmi často jezdím na prázdniny, se nachází 

dvě chráněné lípy, jedna dokonce vedle naší zahrady. Osud této lípy však nebyl nijak 

příznivý. Jelikoţ sousedům rostla velmi blízko u chaty, rozhodli se lípu zlikvidovat. 

Podle zákona ji nemohli pokácet, proto jí ořezali všechny větve a zůstal jen kmen. Ten 

den jsem to obrečela a ţasla nad lidskou sobeckostí. Nepřála bych vám lípu dnes vidět. 

A ţe to byla překrásná lípa… 

Díky geologickému podloţí a klimatickým podmínkám je vegetace Kysuc 

chudší neţ sousední vegetace Malé Fatry. Z fytogeografického hlediska patří Kysuce do 

oblasti západokarpatské květeny, do obvodu západobeskydské flóry. Počet vegetačních 

stupňů roste s nadmořskou výškou. Do výšky 500 m n. m. sahají pahorkatiny, kde se 

vyskytuje dub a habr, do výšky 900 m n. m. sahá podhorský stupeň, kde jsou rozsáhlé 

bukové porosty, smrky a jedle. Aţ do výšky nad 1000 m n. m. zasahuje horský stupeň. 

Bohuţel zde většinou najdeme smrkové monokultury, zbytky přirozených lesů jsou jen 

v maloplošných chráněných územích. 
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V Kysucích se nachází několik charakteristických lesních společenství. Horský 

olšový les lemuje toky oblasti a vyskytuje se v něm olše šedá, jasan, vrba křehká nebo 

javor horský. Dalším typem je karpatský bukový les jedlový, kde najdeme hlavně buk 

lesní a jedli bílou, ale také smrk, jasan nebo javor mléčný (Vavrík 1984). 

V minulosti byla krajina této oblasti celá porostlá lesem. Na většině území 

tvořily les květnaté jedlové bučiny s velkým mnoţstvím bylin. Na území s kyselými 

půdami chudými na ţiviny nebo ve vyšších horských oblastech se nacházely horské 

kyselé bukové lesy, s výskytem smrku a jedle. Z vzácných typů lesů se zde objevovaly 

suťové lesy s velkým výskytem javorů a lip, situované na strmých svazích, nebo 

dubohabřiny, které vzácně rostly na jiţních úpatích pohoří. V okolí toků se rozprostíraly 

luţní lesy s olšemi, kleny, vrbami nebo jasanem. Ve druhé polovině 18. století se 

rozvinul průmysl, změnil se způsob hospodaření a začalo se ve velkém těţit dřevo. Díky 

vysoké spotřebě dřeva bylo nutné rychlé obnovení lesa, a proto došlo k přeměně 

původních listnatých lesů na dnešní smrkové monokultury. Původní lesy však úplně 

nevymizely, jak jsem jiţ uvedla výše. 

Nedílnou součástí Kysucké přírody jsou louky a pastviny. Jejich vznik sahá do 

16. a 17. století, kdy proběhla pasekářská kolonizace. Kdysi existovalo mnoho druhů 

pastvin a luk, od údolních, přes svahové aţ po horské louky. Úchvatná byla také 

pestrost mnoha rostlinných druhů, která byla způsobena růzností stanovišť a 

pravidelným kosením či pastvou (Kočí 2007). 

2.6.   Fauna 

Charakter fauny odpovídá typu západokarpatských ţivočišných společenstev 

podhorského a horského pásma. Ţivočišné druhy se seskupují do společenstev a jsou 

vázané na určité biotopy. Pro kaţdý biotop je charakteristický určitý druh ţivočichů. 

Biotop je vţdy vázán na určitou vegetaci, nejbohatším biotopem je les. Další 

ţivočichové patří do prostředí lidských sídel nebo do vodního prostředí. 

Současné sloţení fauny Kysuc je výsledkem dlouhodobého vývoje, kdy se 

měnily klimatické i vegetační podmínky. Nejvíce zasáhl do vývoje fauny člověk. Vznik 

sídel a dopravy, těţba dřeva nebo úprava vodních toků zapříčinily změnu původních 

biotopů.  
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Při osidlování Kysuc měl les nejrozsáhlejší biotop. Díky člověku se tento biotop 

zmenšil a vznikly biotopy nové, například biotop lidských sídlišť, biotop kulturní stepi 

apod. Podle přírodních podmínek a sloţení fauny můţeme biotopy Kysuc rozdělit na: 

a) Lesní biotop 

Jak jsem jiţ uvedla výše, původně byl lesní biotop nejrozsáhlejším biotopem 

území. Nejlépe se k lesnímu biotopu přizpůsobují ptáci, protoţe uspokojuje jejich 

potřeby během celého ţivota. Na stromech se ukrývají hlavně sýkorky, jako sýkorka 

uhelníček, sýkorka parukářka nebo sýkorka černohlavá. Z dravců se ve stromech 

pohybují jestřáb velký, sokol stěhovavý nebo káně lesní. Na stromě nenajdeme jen 

ptáky, ale také savce. Typickým příkladem je veverka obyčejná a kuna lesní (Maráky, 

Šeliga 1981). 

V přízemní vrstvě lesních porostů je nejpočetnější skupinou srnčí zvěř. 

K nejstarším obyvatelům této fauny patří prase divoké, které se pohybuje v listnatých 

lesích, neboť jsou bohatší na potravu neţ lesy jehličnaté. V původních lesích 

pralesovitého typu se vyskytuje několik jedinců vzácného rysa ostrovida. V poslední 

době se v Kysucích pohybují i velké šelmy, jako je medvěd hnědý nebo vlk.  

Díky zlepšení kvality vody v řekách můţeme pozorovat vydru říční. Z menších 

savců ţijí v Kysucích obratlovci, jeţek východní, plch lesní, myšivka horská a různé 

druhy netopýrů, kteří v zimě odpočívají v jeskyních. Nejpočetnější skupinou je zde 

hmyz, jako například pavouci, mouchy, mravenci apod. (Pánek, Pokluda 2006). 

b) Biotop polí a luk 

Tento biotop vznikl v důsledku odlesnění území a jeho následného hospodářské 

vyuţití. Biotop polí a luk se vyznačuje hlavně druhovou chudobou ţivočišných 

společenství. Jako zástupce savců se zde vyskytuje hraboš polní, zajíc polní a další 

hlodavci.  

Z ptáků zde ţijí hrdličky, vrány nebo kavky a havrani, kteří v zimě v hejnech 

přeletují nad loukami. Bohaté zastoupení má zde hmyz, ale také z obojţivelníků 

můţeme potkat ropuchu obyčejnou nebo některý druh skokanů.  
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c) Biotop lidských sídel 

Tento druh biotopu se rozkládá ve městech a jejich okolí. Někteří ţivočichové 

hledají potravu přímo v sídlech, a to blecha obyčejná, roztoč moučný nebo potkan 

obyčejný. Další skupina ţivočichů vyuţívá budovy k potravě a hnízdění, jako například 

lasice kolčava nebo vlaštovka obecná. 

Poslední skupina ţivočichů kolem lidských sídel je charakterizována netopýrem 

a jeţkem obyčejným. 

d) Biotop tekoucích vod 

Biotop tekoucích vod zabírá všechny toky a říční nivy. V horských potocích se 

vyskytuje pstruh potoční, rak říční, hrouzek obecný a vranka pruhoploutvá. Ve vodách 

Kysuce a Čierňanky najdeme ryby jako je vranka obecná, jelec tloušť, střevle potoční, 

lipan podhorní nebo parma obecná. Kolem vod je mnoho obojţivelníků, z hadů je 

nejpočetnější uţovka obyčejná.  

Z ptáků můţeme jmenovat několik druhů kachen, potápek nebo konipasů bílých 

(Maráky, Šeliga 1981). 

2.7.   CHKO Kysuce 

Chráněná krajinná oblast Kysuce byla zaloţena roku 1984 za účelem sjednocení 

podobné krajiny s CHKO Beskydy, čímţ by vznikl větší chráněný celek. Rozkládá se na 

severozápadě Slovenska a je tvořena ze dvou částí, západní javornické a východní 

beskydské. Západní část tvoří Javorníky, Turzovská vrchovina a Moravskoslezské 

Beskydy. Východní část se skládá z Kysucké vrchoviny a Kysuckých Beskyd. Na 

severozápadě sousedí s CHKO Beskydy, na východě s CHKO Horná Orava a na severu 

se Ţywieckim parkem krajobrazowym.  

Celková velikost CHKO je 65462 ha a na Kysucích se rozkládá její podstatná 

část. Zasahuje do katastru obcí: Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, 

Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Radostka, Raková, Olešná, Klokočov, Korňa, 

Turzovka, Makov, Staškov, Vysoká nad Kysucou, Lutiše, Horná Tiţina, Terchová a 

Zázrivá. Poslední čtyři obce spadají do okresu Ţilina a Dolný Kubín, ale částí svých 
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katastrů zasahují na Kysuce. Najdeme zde 3 národní přírodní rezervace, 10 přírodních 

rezervací a 8 přírodních památek.  

Cílem ochrany této krajiny je zachování krajinného rázu Kysuc (kopaničářská 

krajina s rozptýleným osídlením a mozaika lesů a luk), ekologických vazeb a podpoření 

významných přírodních prvků v chráněném území. Platí zde 2. stupeň ochrany. Sídlo 

správy CHKO Kysuce se nachází v Čadci (Süle, Süle ml. 2005). 

Nejvíce se v CHKO Kysuce vyskytují přechodná rašeliniště a slatiny, které plní 

významnou ekologickou funkci jako mokřadové biotopy. Kolem toků se rozprostírá 

břehová vegetace, kterou tvoří porosty vrb a olše šedé. Břehové porosty nejen ţe plní 

protierozní a mikroklimatickou funkci, ale pomáhají procesu samočištění vody a jsou 

domovem mnoha druhů rostlin a ţivočichů. Díky lidem vznikly v této oblasti kdysi 

louky a paseky, s hojným výskytem kvetoucích rostlin. Ve vyšších polohách se nachází 

chudé horské porosty, které jsou bohatou zásobárnou léčivých rostlin. V dnešní době se 

však vytrácí kosení a usměrněné pasení, čímţ jsou ohroţené druhy rostlin a ţivočichů 

utlačovány. Na lučních porostech nalezneme křovinnou vegetaci, která je zastoupena 

slivkou trnkovou, hlohem obyčejným a jinými, kteří vytváří biotop pro mnoho 

ţivočichů, hlavně ptáků (www.sazp.sk). 

2.8.   Historický vývoj oblasti 

Nejstarší archeologické nálezy na Kysucích pochází z období neolitu (7 000 – 

3 500 př. n. l.). V eneolitu (3 200 – 1 500 př. n. l.) se stává tradičním výrobním 

materiálem měď, coţ dokládají nálezy kamenných nástrojů v obci Krásno, patinované 

úlomky z pazourku v Čadci a další. Kysuce velmi ovlivnila luţická kultura, která v době 

laténské jako první osídlila horskou krajinu. Vypalovali lesy, zakládali osady a 

obdělávali půdu. Jsou známé naleziště sídliště a pohřebiště v obci Horní Vadičov nebo 

hradiště v oblasti Radola. V mladší době ţelezné osídlili Slovensko Keltové. Keltové 

byli výborní řemeslníci a těţili nerostné suroviny. Při svých taţeních po Evropě 

přebírali nové technologie, které zdokonalovali a přinášeli také na Kysuce (sklářství, 

zlatnictví, šperkařství, hutnictví a další).  

Aţ do 1. století př. n. l. bylo na Kysucích velmi malé osídlení. Příchodem lidu 

púchovské kultury začala výstavba hrádků, které chránily obyvatele otevřených osad. 
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Púchovská kultura vznikla souţitím luţické kultury a Keltů. Sídliště budovali ve 

vyšších polohách. Z tohoto období pochází na Kysucích nejvíce nalezišť.  

Nástup nového tisíciletí proběhl ve znamení válek. Římská říše postupně 

expandovala aţ na Slovensko. O tomto období chybí důkazy osídlení, aţ v 5. století 

přichází první Slované. Své mrtvé spalovali a ukládali pod mohyly, které se dochovaly 

v Povaţské Bystrici nebo v Nesluši.  Nejstarší slovanské osídlení se nacházelo v lokalitě 

Hradisko nad Divinou. V 9. - 11. století tvořily Kysuce neosídlenou část Pribinova 

kníţectví. Po rozpadu Velkomoravské říše byly Kysuce součástí českého státu 

(www.kysuce.sk). 

Ve 13. století dochází po tatarském vpádu k trvalému osídlení povaţského údolí.   

Proces osidlování zde trval aţ do 18. století, v horských oblastech do 20. století. 

Důleţitou úlohu mělo valašské osídlení v 16. století. Valaši uměli vyuţít horské louky, 

coţ vítalo panstvo. Postupem času do Kysuc začali přicházet i původní slovenští 

obyvatelé. Zvýšil se sociální útlak a vzniklo zbojnictví. Kysučané se stali jádrem 

Jánošíkovy druţiny (Vavrík 1984). 

Na počátku 19. století dochází k přelidnění na Kysucích. Díky nedostatku půdy 

vznikají řemesla. V celé střední Evropě probíhá přeměna stavovské společnosti na 

společnost občanskou. Za vlády Josefa II. byla úředním jazykem němčina a důleţitým 

proudem bylo národní obrození. Ve druhé polovině 19. století nastal rozvoj kapitalismu 

za Rakousko-Uherska. Díky velkému zalesnění a dostatku levných pracovních sil se 

začal rozvíjet dřevařský průmysl na Kysucích (Škvarna et al. 1997). 

Po vzniku československého státu nenastal na Kysucích hospodářský rozvoj, ani 

zlepšení sociálních poměrů obyvatel. Český kapitál pomalu likvidoval slovenský 

průmysl. Na Kysucích vládla vysoká nezaměstnanost, kterou nezlepšily ani vybudované 

zbrojařské podniky v Povaţské Bystrici a Dubnici, které v třicátých letech zaměstnávaly 

asi 300 pracovníků. Díky nezaměstnanosti se mnoho lidí odstěhovalo do západní 

Evropy nebo se obyvatelé ţivili ţebráním. Po roce 1930 nastalo období hladu, 

způsobené světovou krizí (Vavrík 1984).  

Ve čtyřicátých letech zde působil partyzánský odboj, který přetrval aţ do 

osvobození. 1. 1. 1969 vznikla Slovenská socialistická republika a Česká socialistická 

republika, které spolu tvořily Československou socialistickou republiku. Aţ do roku 
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1989 se jednalo o období normalizace. Slovenská republika vznikla 1. 1. 1993, prvním 

prezidentem se stal Michal Kováč (www.kysuce.sk).   

3. Přírodní a kulturní zajímavosti 

Kysuce jsou bohaté na přírodní a kulturní zajímavosti, proto jsem si vybrala 

z mého pohledu ty nejvýznamnější a nejdůleţitější. 

3.1.  Korňanský ropný pramen 

Lokalizace: na pravém údolním svahu říčky Kornianka východně od obce 

Korňa. V Priedmeru odbočíme ve směru na obec Korňa a po této silnici dojedeme aţ 

těsně k prameni, osada Galuščákovci. U silnice je viditelné značení pramene. Od 

informační tabule vede k prameni asi 100 m dlouhá kamenitá cestička.  

Jedná se o přírodní památku (obr. 5), která se nachází v severozápadních 

Karpatech u Turzovky, v obci Korňa. 

Pramen se rozprostírá na rozloze 0,171 ha a spadá pod 4. stupeň ochrany, coţ vylučuje 

přímé zásahy do jeho přírodní podstaty, znečišťování pramene a také zapalování 

unikajících plynů. Korňanský ropný pramen je přirozený samovolný vývěr ropy na 

povrch, s výskytem samozápalného metanu. Ropa má charakter lehké parafínové ropy, 

je řídká a má hnědou aţ ţlutohnědou barvu. Hustotu má 847 kg.   , teplotu varu 90°C. 

obsahuje 9,6 % parafínu a neobsahuje síru. Probíhala zde nejstarší známá báňská 

naftová těţba na Slovensku. Korňanský ropný pramen je velmi unikátní a zachoval se 

jako jediný z podobných menších povrchových vývěrů ropy ve střední Evropě. O 

Obrázek 6. Vytékající ropa (foto autor) Obrázek 5. Ropný pramen (www.korna.sk) 
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podobném jevu přírodního vývěru ropy máme zmínky také z oblasti Miková a Habura 

na východním Slovensku, kde proběhlo nejstarší získávání ropy z kopaných šachet a 

druhá nejstarší báňská naftová těţba na Slovensku.  

Roponosnost flyšového pásma je povaţována za jeho charakteristickou 

vlastnost, přestoţe ne vţdy má velký hospodářský význam. Jílovcové a pískovcové 

vrstvy jsou zde zvrásněné do synklinálních a antiklinálních struktur, coţ dává 

předpoklady pro vznik strukturních pastí s akumulací ropy. Antiklinály jsou vyklenuté 

části vrásy a vytváří pasti na uhlovodíky. Početná loţiska ropy ve flyšovém pásmu jsou 

známé z Ukrajiny a Polska, avšak v západní oblasti flyšového pásma se i přes početné 

projevy uhlovodíků větší mnoţství ropy neobjevilo. Početné povrchové projevy 

uhlovodíků zde svědčí o migraci uhlovodíků. Díky plytkých roponosných akumulací a 

plynů je zde moţnost výskytu dalších loţisek ropy a zemního plynu ve větších 

hloubkách. Není však jasné, zda by potenciální loţiska měly dostatečný průmyslový 

význam a zajistily by návratnost peněţních prostředků, vynaloţených na průzkum a 

těţbu.  

V minulosti místní obyvatelé ropu pouţívali k svícení, na mazání obuvi nebo 

vozů a k léčbě koţních nemocí dobytka. Podle slov mojí babičky však Korňané 

neváhali ropu pouţít na mazání nemocných lidí, jelikoţ věřili v léčivé účinky ropy. 

Podle pověsti pramen objevil pytlák Ţúbor, kdyţ pronásledoval lesní zvěř. První 

písemná zmínka o prameni pochází z roku 1899. Aţ roku 1899 dal majitel místních dolů 

Holczmann vyhloubit tři průzkumné šachty do hloubky 5, 8 a 10 m. V kaţdé šachtě se 

objevila ropa. I kdyţ se nejednalo o velké mnoţství, v listopadu 1899 si Holczmann 

půjčil báňské míry, které jsou první půjčené báňské míry na ropu na Slovensku. Roku 

1900 započalo se státní podporou vrtání hlubinného vrtu, který v hloubce 100 m narazil 

na těţitelný horizont, ale kvůli technologické chybě při vrtání byla těţba ropy velmi 

stěţená. Díky tomu se pokračovalo ve vrtání aţ do hloubky 702,6 m, ale uţ 

bezvýsledně. V říjnu roku 1902 začalo uţ bez státní podpory vrtání druhého vrtu, kdy se 

z hloubky 140 m těţilo 3-14 barelů denně. V roce 1903 byly ceny ropy velmi nízké (jen 

90 haléřů za 1 q). I kdyţ se tato malá produkce nevyplatila, ve vrtání se pokračovalo. 

Z důvodu nedostatku financí dosáhl vrt hloubky pouze 302 m. Celkově se z vrtu 

vytěţilo asi 178 barelů ropy. V roce 1905 poţádal ještě Holczmann o státní podporu pro 

třetí vrt, ale bezvýsledně. Další vrt se zrealizoval aţ roku 1920, který prováděl 
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Holczmann s Bondym. V hloubce 184 aţ 215 m byla navrtaná lehká nafta, z které se 

vytěţilo 4 aţ 7 tun. V květnu 1921 vrtná věţ vyhořela a Holczmann přenechal svůj terén 

u Turzovky státu. Stalo se tak proto, ţe lidé zde neměli elektřinu a tak čerpali ropu 

ručně pomocí vahadlové pumpy. Místní si chodili pro ropu přímo z vrtu a někdo přišel 

k prameni s rozsvícenou petrolejovou lampou, nahromaděné plyny vybuchly a vrt 

vyhořel.  

V letech 1927 aţ 1932 byly u Turzovky hloubeny dva státní vrty do hloubky 453 

a 970 m, z kterých se vytěţilo jen asi 150 tun. V dubnu roku 1940 převzala provoz 

slovenských naftových terénů německá firma DEA. Po 2. světové válce se zde malá 

těţba udrţela ještě na začátku padesátých let. V letech 1994-1996 proběhl průzkum 

geologické stavby této oblasti. Součástí průzkumných prací byl i vrt Korňa 1, který byl 

sice projektován do hloubky 1500 m, ale z technických důvodů se vrtání ukončilo uţ 

v hloubce 1293 m. Od roku 1984 je pramen chráněný jako přírodní památka Korňanský 

ropný pramen.  

Ve 20. letech proběhlo několik pokusů o oţivení těţby ropy, ale díky technické 

náročnosti a vysokým finančním nákladům se tak nestalo (Jeleň et al. 2010). 

3.2.   Poutní místo Ţivčáková 

Lokalizace: poutní místo je vzdáleno asi 3 km od Turzovky, dojede se zde buď 

autem do Korně na parkoviště a následně asi 300 metrů pešky nebo z Turzovky Vyšný 

Koniec, odtud asi 2 km do kopce.  

 

 Dalším velmi lákavým místem pro turisty je Ţivčáková hora, leţící v Turzovské 

vrchovině na spojnici mezi Korňou, Turzovkou a Vysokou nad Kysucou. Toto místo 

bylo 18. 10. 2008 vyhlášeno za mariánské poutní místo a místo modlitby, a to díky 

proslulému zjevení Panny Marie lesnímu dělníkovi Matoušovi Lašútovi v roce 1958. 

Panna Maria se mu zjevila v lese a prostřednictvím sedmi obrazů mu sdělila, ţe pokud 

se lidé neobrátí a nebudou se modlit, zlo pohltí zemi a lidé zahynou. Jako důkaz zjevení 

měl Matouš růţenec, který mu Panna Maria dala. Matouš o zjevení vyprávěl všem 

lidem a střídavě trávil 5 let v psychiatrické léčebně a ve vězení, kvůli reţimu té doby. 
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Obrázek 7.  Kaple Panny Marie (foto autor) 

Zemřel roku 2010 ve věku 92 let. Matouš nebyl jediný, kdo zjevení zaţil. Ještě několik 

lidí vidělo Pannu Marii nebo hořící znamení na obloze. Při jednom dalším zjevení 

Panna Maria řekla, kde mají hledat léčivý pramen. Lidé začali kopat a pramen skutečně 

objevili. Od Matoušova zjevení začali místo navštěvovat lidé z okolních obcí a začali 

věřit, ţe horský pramen poblíţ místa zjevení má léčebné účinky na všechny neduhy těla. 

Dnes se na poutní místo sjíţdí lidé z celého světa. 

 

Obrázek 8. Mapa Živčáková (www.zivcakova.sk) 
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Pramen Panny Marie Lurdské 

Jedná se o původní pramen vykopaný Jurajem Kavalekem. Voda je z pramene 

svedena do výtoku v jeskyni pod sochou Panny Marie Lurdské. Dlouhou dobu byl tento 

pramen jediný na Ţivčákové, proto ho lidé berou jako „hlavní pramen“. Ještě nedávno 

bylo okolí pramene původní, malý vývěr před oplocenou zahrádkou s obrazem Panny 

Marie. Dnes je okolí upraveno malou skalní jeskyní, která připomíná jeskyni zjevení 

v Lurdech.  

Pramen Boţského srdce a srdce Panny Marie 

Prameny jsou poměrně nové, vypadají podobně jako Pramen Panny Marie 

Lurdské. Vyuţívají se hlavně při pořádání větších poutí, aby lidé dlouho nečekali u 

hlavního pramenu. Oba prameny mají několik výtoků, které se ovládají klasickým 

vodním kohoutkem.  

Oční pramen 

Nachází se v lese, pod cestou. Terén zde není moc přístupný, musí se jít opravdu 

lesem, navíc z kopce. Je to přirozený vývěr vody. Podle místních obyvatel příznivě 

působí na oční nemoci, proto si získal tento název. 

      Poutní místo je obklopeno smrkovým lesem, v jeho centru se nachází nově 

postavená kaple Panny Marie (obr. 7), která má jednoduchý, pravidelný tvar 

s prosklenými stěnami. Jiţ zmíněný horský pramen se nachází asi 300m od kaple 

směrem na Korňu. 

      Říká se, ţe jeden praţský inţenýr, jménem Karel Ţidlický, natolik věřil 

v ono zjevení Panny Marie, ţe byl obdařen mimořádnou schopností, rozmlouvat 

s Matkou Boţí. Tyto rozhovory si zapisoval do svého deníku a některé části rozhovorů 

zveřejnil. U příleţitosti 50. výročí zjevení vyšly vybrané rozhovory v kniţní podobě. 

V současné době zde probíhá výstavba nového kostela (obr. 9), Chrám Panny 

Márie Matky Cirkvi. Stavba byla zahájena 19. října 2008, kdy byl slavnostně posvěcen 

základní kámen stavby kostela. 29. Května 2011 proběhlo posvěcení Kříţe, koruny 

Panny Marie a zvonu nového chrámu (www.zivcakova.sk).  
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Obrázek 9. Vizualizace (www.zivcakova.sk) 

3.3.   Megoňky 

Lokalizace: tyto pískovcové kamenné koule (obr. 10) se nacházejí v městské 

části Čadca-Milošová. Přístup k nim není moc náročný, vyskytují se asi 300 metrů nad 

autobusovou zastávkou s názvem Megoňky. 

 

Obrázek 10. Megoňky (www.slovakia.travel.sk) 

Jedná se o pískovcové skalní koule, které byly objeveny roku 1988 při těţbě 

kamene v lomu Padyšák. Pískovcové koule této oblasti se vyskytují v pruhu pískovců, 
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který je 250-500 m široký mezi Klokočovem, Milošovou a hřebenem Moravsko-

slezských Beskyd. Pískovcové koule mají různé tvary, od vejcovitého aţ po dokonale 

kulatý. Kamenné koule jsou známé hlavně kvůli jejich vzniku, který je opředen 

mnoţstvím záhad a různých teorií. Někteří dokonce tvrdí, ţe se jedná o zkamenělá vejce 

pravěkých tvorů nebo o posly mimozemských civilizací. V přírodě však tyto kulovité 

tvary nejsou výjimečné. Kysucké koule leţí v sedimentech flyšového pásma Západních 

Karpat, kde se střídají pískovcové vrstvy. Jelikoţ začaly vznikat asi před 40 milióny lety 

v moři středního paleogénu, byly tyto sedimenty mnoho milionů let vystaveny vlivům 

různých chemických, biologických nebo fyzikálních procesů. Pod vodní hladinou se 

tvoří usazeniny, které v mezerách mezi zrníčky zadrţují vodu a při překrytí dalšími 

vrstvami mladších sedimentů jsou stále nasáklé vodou. V usazeninách nalezneme 

částečky, které mají jiné sloţení neţ okolní zrna, a ovlivňují svoje okolí tím, ţe v něm 

zvýší koncentraci látky, z které jsou sloţeny. Díky tomu se látky rozpuštěné v okolním 

sedimentu přemisťují do míst, kde je jich zvýšená koncentrace, a to prostřednictvím 

vody, která je v usazeninách. Takovým způsobem vznikne těleso kulovitého tvaru. 

Působením zvětrávání, tlaků a otřesů se tyto tělesa mohou oddělit od mateřského 

sedimentu podle kulovitého ohraničení. 

 Z kamenolomu bylo mnoho koulí odvezeno na různá místa (Lesostav 

Oščadnica, Povaţské muzeum, polská Toruň, Zywiec, mnoho soukromých zahrad, 

muzeí, náměstí). V současné době je však odvoz koulí zakázán a v lomu se netěţí. První 

písemné zmínky o Megoňkách u Čadce pochází z roku 1995. Původně se v Milošové 

našlo asi 30 koulí o průměru od 25 do 300 cm, mnoho z nich však bylo při těţbě 

zničeno nebo si je místní obyvatelé odvezli jako suvenýry. Přímo v lomu nalezneme jen 

pozůstatky koulí, neboť více se jich nachází na vnějším okraji lomu. Kamenné koule 

jsou přírodní památkou.  

Lokalita Megoňky je významnou vědeckou a naučnou lokalitou, ale v souvislém 

pásu s výskytem kamenných koulí v Kysucích existuje více míst, které stojí za návštěvu 

(Klokočov, Kornica atd). Kysucká oblast se povaţuje za největší naleziště kamenných 

koulí v Evropě. Tímto se dostáváme ke světovému výskytu kamenných koulí. Kamenné 

koule se nacházejí i v Austrálii, Mexiku, Kostarice, dokonce i u nás v České republice, 

konkrétně v Rousínově a v lomu Motyčka (Jeleň et al. 2010). 
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3.4.   Kysucké múzeum v Čadci 

Lokalizace: muzeum se nachází přímo v centru Čadce, na ulici Moyzesova. 

Kysucké múzeum je regionální kulturní zařízení, které se specializuje na 

ochranu, shromaţďování a vědecké zpracování hmotných dokladů vývoje přírody a 

společnosti, kultury a umění, vědy a techniky na Kysucích. Muzeum patří mezi 

nejmladší muzea na Slovensku, jeho počátky sahají do roku 1972, kdy bylo zaloţeno 

Okresné vlastivedné múzeum. První výstava se jmenovala „Ţena a kroj“.  

Nejvýznamnější činností Kysuckého múzea byla výstavba Múzea kysuckej dediny.  

I kdyţ jsou sbírky především historického a národopisného rázu, muzeum se 

stará i o předměty z archeologie a přírodních věd. Předměty a vědecké poznatky jsou 

veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím výstav a stálých expozic. Důleţitý význam má 

také ediční a publikační činnost, jelikoţ od roku 1977 vychází sborník Správy a 

informácie Kysuckého múzea a muzeum se podílelo také na vydání mnoha publikací 

(www.kysuckemuzeum.sk). 

Pro veřejnost se pořádají besedy, přednášky, vyučovací hodiny s tématikou 

společenského vývoje 

regionu. Od 15. března 

2011 je stálou expozicí 

Človek na mesiaci(obr. 

11), od 20. dubna do 2. 

září 2012 se v muzeu 

koná výstava Keď sa 

drotár narodil. Tato 

výstava prezentuje umění 

dráteníků a sbírky 

Kysuckého muzea v Čadci a Povaţského muzea v Ţilině. Při mé poslední návštěvě 

muzea (září 2011) se konala výstava Figurky z Kinder Surprise.  

Obrázek 11. Človek na mesiaci (foto autor) 
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3.5.   Slovenský orloj, Stará Bystrica 

Lokalizace: orloj je umístěn na malém náměstí Staré Bystrice, kam lze dojet 

přímo po hlavní cestě.  

Jedná se o největší dřevěnou sochu na Slovensku (obr. 12). Kompozice 

představuje sedící Madonu a Sedmibolestnou Pannu Marii. Ve výklencích orloje je 

umístěno šest plastik: kníţe Pribina, král Svatopluk, Anton Bernolák, L’udovít Štúr, 

Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka. 

Drapérie je vyrobena ze slovenského ryolitu. Její horní část je vytesaná ve tvaru 

opony, dolní část obsahuje kruhové otvory, ve kterých jsou vloţené tabulky ze zlatého 

onyxu (jediný slovenský mramor, který se těţí u Levic). Hlavní částí orloje je ciferník 

s astronomickými údaji. Díky ciferníku je orloj v Staré Bystrici jediný na Slovensku. 

Sestavení ciferníku je velmi sloţité, jelikoţ astronomické údaje musí být speciálně 

vytvořeny pro zeměpisnou polohu obce Stará Bystrica. Ciferník sestavila praţská firma 

SPEL. Barevnost ciferníku je sestavena podle jednotlivých fází dne. Černá představuje 

noc, červená úsvit, bleděmodrá den, červená soumrak. Hlavní deska ciferníku je dělena 

zlatými čárami, které označují rovník, obratník kozoroha, obratník raka a tzv. místní 

poledník, který ukazuje kdy je slunce nejvýš na obloze nad obcí Stará Bystrica. Ciferník 

dále ukazuje polohu měsíce na obloze, fáze měsíce, polohu slunce ve znamení 

zvěrokruhu. Okolo ciferníku je deska, která má 366 dílů a kaţdý den se otočí o jeden 

zvěrokruh. Ve věţi jsou umístěny dva zvony.     
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Obrázek 12. Slovenský orloj (foto autor) 

Peter Kuník vytesal pro orloj sedm soch slovenských apoštolů, kteří jsou spjati 

se Slovenskem. Jsou to sv. Cyril a Metoděj, sv. Andrej - Svorad, sv. Beňadik, sv. 

Gorazd, sv. Vojtěch a sv. Bystrik.  

Pod orlojem je umístěno umělecké informační centrum s malou galerií, ve které 

vystavují svá díla profesionální i neprofesionální umělci. Zároveň se zde nachází 

prodejna suvenýrů (www.starabystrica.sk). 

3.6.   Múzeum kysuckej dediny 

Lokalizace: k muzeu lze dojet silnicí č. E75 mezi Čadcou a Ţilinou z odbočky 

v Krásne nad Kysucou, směr Nová Bystrica. Během sezóny přijíţdí pravidelně autobus 

aţ ke skanzenu.  

Muzeum se rozprostírá v obci Nová Bystrica, část Vychylovka. Celé území je 

součástí CHKO Kysuce. Jedná se o stálou expozici v přírodě, která patří mezi 

nejrozsáhlejší expozice na Slovensku. Jako celek představuje muzeum souhrn 

stavebních technik a konstrukcí, půdorysných, komunikačních řešení rolnických 

usedlostí a různých sídel charakteristických pro jednotlivé části Kysuc. Stavba muzea 

započala 11. 10. 1974, z důvodu záchrany nejcennějších památek lidové architektury 
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z obcí Harvelka a Riečnica. Tyto obce měly zaniknout z důvodu výstavby vodní nádrţe 

Nová Bystrica. Zajímavostí muzea je vyuţití různých způsobů ochrany kulturních 

památek. Kromě přenášení staveb se 

zde aplikuje i ochrana objektů na 

místě (www.kysuckemuzeum.sk). 

V muzeu nalezneme 34 

staveb. Expozice znázorňuje a 

přibliţuje způsob ţivota i kultury 

kysuckého lidu v minulosti. Uvnitř 

některých (obr. 13) budov se nachází 

původní zařízení
 

(Süle, Süle 

ml. 2005).  

Součástí muzea jsou také celé původní stavby, tzv. cholvarky. Cholvarky jsou 

objekty sezónních pastýřských obydlí s hospodářskou a obytnou funkcí. Tyto dřevěné 

srubové stavby jsou nespárované, se sedlovou střechou přikrytou šindelem. Jsou 

jednoduché, postavené na kamenech bez podsady. Štíty jsou jednoduché deskové bez 

zdobení. Slouţily k ustájení dobytka, uskladnění sena a hospodářských produktů. Část 

objektu slouţila k bydlení pastýřů a rodinných příslušníků (Lašut 2007). 

Z obce Riečnica byly přeneseny například tyto budovy: obytné domy a 

hospodářské stavby z usedlosti Rybovia, obytný dům s maštalí Do Potoka, stodola 

s pivnicí, maštal s ovčínem, obytný dům se stodolou a ovčínem bývalého rychtáře 

Adama Poništa.   

Obrázek 13.  Interiér muzea (foto autor) 
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Z obce Oščadnica pochází srubový obytný dům, srubový objekt Krčmy z Korně (obr. 

14) a srubový dům pro lesní pracovníky z Dunajova. Dále usedlost Romanovia s dvěma 

srubovými domy a dvěma hospodářskými stavbami z Harvelky, kovářská výheň z 

Harvelky a Reganův mlýn z Harvelky. 

Z technických staveb se v muzeu nachází vodní mlýn a pila s hrázděnou konstrukcí 

z obce Klubina. Sakrální stavby reprezentuje zděná kaplička z počátku 19. století (obr. 

15) a hřbitov s kovovými kříţi, který znázorňuje kysucké hřbitovy z počátku tohoto 

století.  

Obrázek 15.  Kaplička (foto autor) 

Obrázek 14.  Krčma z Korně (foto autor) 
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Obrázek 16.  Železnice (www.vychylovka.sk) 

Muzeum pravidelně organizuje prezentace a ukázky tradiční výroby, rodinného 

ţivota nebo tradic. Konají se zde ukázky folklorních souborů a lidové hudby regionu. 

Za rok se zde koná asi 120 ukázek těchto programů.  

Muzeum se pyšní světovou raritou, kterou je úzkokolejná lesní železnice 

s úvraťovým systémem (obr. 16). Vznikla v roce 1926 a je dlouhá téměř 11 km. 

V současné době je tato národní kulturní památka jedinou funkční historickou 

úvraťovou ţeleznicí v Evropě a jednou z mála na světě. Ţeleznice v minulosti spojovala 

Kysuce s Oravou. V návštěvní sezóně ţeleznice přepravuje návštěvníky v oblasti 

skanzenu (www.kysuckemuzeum.sk). 

Ţeleznice je rozdělena na dvě části. První částí je dochovaný úsek bývalé kysucko-

oravské lesní ţeleznice z Chmúry po Tanečník, který je dlouhý asi 8 km. V tomto úseku 

se mezi stanicí Chmúra a sedlem Beskydu nachází chráněný úvraťový systém. Pomocí 5 

hrotových úvratí překonává značné převýšení (217,69 m) na krátkém úseku (vzdušnou 

čarou 1500 m).  Druhý úsek vede z části přes areál Kysuckého muzea v přírodě. 

K prohlídce návštěvníkům slouţí také nově vybudované depo, které bylo 

postaveno podle dobových projektů (Lašut 2007). 
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4. Návrh exkurze 

4.1.  NÁZEV A VOLBA PROGRAMU EXKURZE 

 

ZA ZAJÍMAVOSTMI DO KYSUC 

 

     3 denní poznávací a sportovně zaměřený autobusový zájezd do oblasti 

Kysuckého regionu, s cílem sportovního vyţití a poznání nejzajímavějších památek 

Kysuc. Zájezd je určen pro všechny věkové kategorie, ale kvůli fyzické zátěţi není 

vhodný pro kardiaky a pro osoby chronicky nemocné, které by tuto určitou zátěţ 

nezvládly.   

 

PROGRAM EXKURZE: 

1. den: V ranních hodinách odjezd od VŠB a příjezd do Milošové, kde se nachází 

pískovcové kamenné koule, MEGOŇKY. Po prohlídce odjezd do Čadce, kde 

bude rozchod a prostor na oběd. Odpoledne je na programu MUZEUM V 

ČADCI, v pozdějších odpoledních hodinách příjezd do obce Korňa, kde se 

ubytujeme v penzionu Mária. Večeře, nocleh. 

2. den: Po snídani se pěšky odebereme podívat na 2 km vzdálenou přírodní 

památku ROPNÝ PRAMEŇ, po obědě výstup na HORU ŢIVČÁKOVÁ 

(nachází se zde kaplička a přírodní prameny s léčivou vodou, součástí poutě 

bude i moţnost mše svaté v kapličce). Cesta na Ţivčákovou vede přímo od 

penzionu Mária a je dlouhá cca 2 km kopcovitým terénem. Večeře, nocleh. 

3. den: Po snídani odjezd do Staré Bystrice, prohlídka ORLOJE, individuální 

volno. V 13:00 budeme pokračovat v cestě do nedaleké obce Vychylovka, kde 

navštívíme MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY. V pozdních odpoledních 

hodinách odjezd do ČR, předpokládaný příjezd k VŠB přibliţně v 17:00. 
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TERMÍN A CENA ZÁJEZDU 

20. 6. – 22. 6. 2012 

1 885  Kč/osoba 

 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2X nocleh s polopenzí, sluţby průvodce, 

komplexní pojištění osob při cestách do zahraničí, pojištění CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje: vstupy (cca 50 Kč). 

Nástupní místo: odjezd z parkoviště VŠB v Ostravě - Porubě. 

4.2.  NÁVRH TRASY EXKURZE 

      Pro exkurzi do Kysuc vyuţijeme trasu přes Českou a Slovenskou republiku. 

Nástupní místo je v Ostravě, na parkovišti VŠB. Po usazení všech účastníků exkurze se 

autobus vydá po silnici první třídy do Frýdku-Místku. Dále pak pokračujeme po stejné 

silnici směrem k jihovýchodu, podél řeky Ostravice, přes obec Ostravici aţ k vodní 

nádrţi Šance. Projedeme Staré Hamry a po silnici druhé třídy zamíříme ke 

Slovenským hranicím. Předpokládaný přejezd přes hranici se Slovenskou republikou je 

po 50 minutách cesty. Z hraničního přechodu Bílá Konečná pojedeme do Klokočova, 

odkud vyuţijeme silnici třetí třídy, která vede jiţ kopcovitou krajinou a lesem, aţ 

dojedeme do Priedmeru. Z Priedmeru uţ nás silnice, lemovaná řekou Korňankou, 

dovede aţ do obce Korňa. 

      Cesta zpět je stejná.  
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Obrázek 17. Trasa exkurze (www.mapy.cz) 

 

4.3.  NÁVRH SORTIMENTU A KVALITY SLUŢEB 

DOPRAVA 

      Doprava je zajištěna klimatizovaným moderním autobusem NEOPLAN N 

316, s kapacitou 51 míst. Vybavení autobusu: CD, DVD, klimatizace, WC, lednice, 

kávovar, bezpečnostní pásy. Během cesty si můţete zakoupit teplé i studené nápoje za 

Kč. 

 

UBYTOVÁNÍ 

      Ubytování je zajištěno v tradičním slovenském PENZIONU MÁRIA. Penzion 

je velmi výhodný svou polohou, a zároveň typickým slovenským stylem, který navodí 

atmosféru Kysuckého prostředí. Nachází se zde spousta moţností k vyuţití volného 

času a to pro děti i dospělé. Kromě krav a koní zde naleznete dokonce i lyţařský vlek či 

rybník.  

Vybavení: 2 lůţkové pokoje s moţností přistýlky, s vlastním sociálním 

zařízením, TV/sat 
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Cena:  13,28 € /osoba/den 

             5,97 € /přistýlka 

 

STRAVOVÁNÍ 

      V restauraci penzionu se podává slovenská kuchyně, a to formou polopenze 

(snídaně, večeře). Restaurace je otevřena kaţdý den od 10 do 23 hodin, takţe je moţné 

kdykoliv si zde jídlo přikoupit. Ceny jsou srovnatelné jako v ČR. S sebou doporučujeme 

vzít pouze trvanlivé potraviny.  

 

SLUŽBY CK 

      Zájezd povede profesionální delegát a průvodce z naší CK, který střídavě 

v obci Korňa bydlí a proto vám podá ty nejpřesnější a nejkvalitnější informace o této 

oblasti Slovenska. Delegát dbá na zajištění určené úrovně ubytování a stravování (řeší 

případné stíţnosti a reklamace), organizuje dopravení účastníků na určená místa, 

zajišťuje lékařskou péči při nemoci či úrazu, podává výklad o navštívených místech a 

vytváří náhradní program v případě nepříznivého počasí či jiné nečekané události. 
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4.4.  NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU EXKURZE 

 

DEN KM 

MEZIS

OUČET 

KM 

MÍSTO 
PŘÍJEZD/ 

ZAČÁTEK 

ODJEZD/ 

KONEC 
POZNÁMKY 

 

 

 

 

 

1 

 

- - 
Ostrava, 

VŠB 
7:30 8:00 Nástup účastníků 

25,6 25,6 F-Místek 8:22 8:28 přejezd 

38 63,6 
Bílá 

Konečná 
9:01 9:02 

Průjezd 

hranicemi 

31 94,6 Milošová 9:40 11:30 
Megoňky, 

procházka 

7 101,6 Čadca 11:45 15:00 
individuální 

volno 

- - Čadca 15:00 16:30 
Kysucké 

muzeum 

21,4 123 Korňa 17:00 _ ubytování 

 

 

 

2 

- - Penzion  7:30 9:00 snídaně 

- - Korňa - 9:00 
odchod od 

penzionu 

2 125 Korňa 9:20 10:00 
ropný pramen 

(odborný výklad) 

3 128 Korňa 10:00 11:30 
cesta k penzionu 

lesem (túra) 

- - Penzion 11:30 14:00 individuální 
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volno 

2 130 Korňa 14:00 15:30 
výstup na horu 

Ţivčáková 

- - Korňa 15:30 17:00 prohlídka (mše) 

2 132 Korňa 17:00 17:45 cesta k penzionu 

- - Penzion 18:00 19:00 večeře 

 

 

 

3 

- - Penzion 7:30 9:00 snídaně 

- - Penzion - 9:00 
odjezd od 

penzionu 

40 172 
Stará 

Bystrica 
10:00 11:00 orloj, galerie 

- - 
Stará 

Bystrica 
11:00 13:00 

individuální 

volno 

8 180 
Vychylovk

a 
13:10 15:00 

Múzeum 

Kysuckej dediny 

 - - 
Vychylovk

a 
15:00 - odjezd do ČR 

 

52 232 
Bílá 

konečná 
16:00 - 

Průjezd 

hranicemi 

63,6 295,6 
Ostrava 

VŠB 
- 17:05 příjezd k VŠB 

 

       Plánovaný počet ujetých kilometrů činí celkem 286,6. Cesta do Korně a zpět 

je dlouhá 148 km a výlety 138,6 km (nepočítá se pěší chůze 9 km).  

      Celková doba jízdy do Korně připadá na 1 hod 24 min, taktéţ i zpět. U 

autobusové dopravy je nutné počítat s případným zpoţděním. 



Iveta Svobodová: Zajímavosti severní části Kysuc 

 

2012 35 

 

4.5.  KALKULACE CENY EXKURZE 

KALKULACE CK 

Vlastní režie 

roční mzdy 4 zaměstnanců 620 000 Kč 

roční nájem místnosti 70 000 Kč 

roční počet zájezdů 40  

ostatní poplatky (telefon, internet, poštovné) 20 000 Kč 

materiál, propagace 20 000 Kč 

osobní auto 10 000 Kč 

ostatní reţie (plyn, voda, elektřina…) 30 000 Kč 

 

Vlastní reţie na 1 zájezd = Ʃ nákladů na vlastní reţie : počet zájezdů 

                                 = 770 000 : 40 

                                 = 19 250 Kč 

 

Přímé náklady 

doprava  

autobus 30 Kč/1 km 

(zahrnuje poplatky na dálnici, parkovné, mzdu, 

ubytování a dietu řidiče) 

 

287 x 30 = 8 610 Kč  

 

 

2 krát ubytování+stravování (polopenze) 1 123 Kč/os. 

1 123 x 45 osob = 50 513 Kč 

3 krát diety průvodce (800 Kč/den) 2 400 Kč  
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3 krát pojištění (30 Kč/os./den) 90 Kč 

90 x 45 osob = 4 050 Kč 

Cena zájezdu = (19 250 + 65 573) : 45 

                     = 1 885 Kč (cena nákladová) 

 

4.6.   POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

Váţení účastníci exkurze, 

zde vám nabízíme podrobné informace k pobytu a pokyny na cestu. Jakékoliv další 

dotazy vám zodpoví v naší cestovní kanceláři.  

Autobusová doprava 

Datum odjezdu: 20. 6. 2012                                           

Datum příjezdu: 22. 6. 2012 

  Těsně před odjezdem autobusu obdrţíte pojišťovací kartičky. 

Ubytování 

      Při jakýchkoliv dotazech, problémech nebo zjištěných nedostatcích se 

obraťte na našeho průvodce. 

Měna a směnný kurz 

      Na Slovensku se platí v eurech. Eura musíte mít vyměněné, později nebude 

moţnost si je vyměnit. S sebou cca 30 euro a 600,- Kč. 

      Aktuální kurs (k 30. 3. 2012):  1 EURO = 25,05 Kč 
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Pojištění 

      Pojištění cestujících je komplexní, zahrnuje léčebné výlohy, pojištění 

zavazadel, storno zájezdu a odpovědnost za škodu. 

Poţadované doklady 

      Slovensko patří mezi země EU, proto nás nečeká hraniční kontrola, ale 

kaţdý musí mít u sebe občanský průkaz nebo pas kvůli náhodným kontrolám. 

Potřebná fyzická zdatnost 

      Exkurze není příliš fyzicky náročná, pěší túry by měl zvládnout kaţdý 

alespoň trochu aktivní člověk. Pro osoby chronicky nemocné nebo s nějakým fyzickým 

omezením se však tento zájezd nedoporučuje. 

 

S sebou si vezměte: 

 Pohodlné boty, nejlépe pohorky 

 Dostatečnou ochranu před sluncem (krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy) 

 Pouze trvanlivé potraviny 

 Dostatek peněz 

 Léky, které pravidelně uţíváte 

 Osobní doklady 

 

 

Přejeme Vám krásnou dovolenou plnou příjemných záţitků a sportovního vyţití! 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo přiblíţit lidem region Kysuce, podat informace 

o důleţitých technických či přírodních památkách, a vytvořit návrh exkurze za těmito 

památkami. Cíle jsem dosáhla za pomoci odborné literatury, odborných výkladů 

v muzeích, internetových zdrojů a hlavně díky osobní návštěvě památek. 

I kdyţ znám Kysuce poměrně dobře, díky psaní mé bakalářské práce jsem se 

dozvěděla mnoho nových informací. Putování po krásách a památkách Kysuc pro mne 

znamenalo mnoho záţitků. Asi nejvíce jsem byla uchvácena v obci Vychylovka, kde 

jsem navštívila Múzeum kysuckej dediny. Toto muzeum v přírodě vás absolutně pohltí 

a vrátí do doby, kdy ještě obydlí tepala ţivotem. Chaloupky jsou zasazeny v kopcích, 

takţe se zároveň jedná o krásnou procházku přírodou. Historickou atmosféru ţivota 

původních obyvatel dnes jiţ neexistujících obcí Harvelka a Riečnica dokresluje i stádo 

oveček, které bydlí v původní salaši.    

Asi největším bohatstvím Kysuc je příroda. Kopečky zahalují nádherné lesy a 

louky, ze zvířat se zde dokonce v poslední době vyskytuje medvěd hnědý, vlk nebo 

vzácný rys ostrovid. I kdyţ zdejší obyvatelé částečně upustili od chovu dobytka a 

obdělávání polí, podle mého názoru se k tomu zanedlouho zase vrátí. Čas tady ubíhá 

pomalu, hlavně v zimě. Sněhové kalamity jsou běţné, lidé se často i několik dní 

nemohou dostat ze svých obydlí. Příroda se na jaře probouzí později neţ u nás a zima 

začíná mnohem dřív.  

V praktické části mé bakalářské práce jsem sestavila návrh 3 denní exkurze do 

Kysuc. Rozepsala jsem trasu exkurze, sestavila jsem program a časový plán exkurze, 

podala podrobné informace o ubytování, stravování, dopravě a rozepsala jsem kalkulaci 

exkurze.  

Převáţnou část bakalářské práce jsem psala přímo v naší chalupě v Korni (oblast 

CHKO Kysuce), kde jsem k psaní měla opravdu klid a rušil mě jen zpěv ptáků či 

bublání potůčku. 
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