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Kysuce – stvorené pre vaše telo i srdce

Kysuce sú regiónom nepoznaným, krásnym vo svojej jednoduchosti, pokorným vo
svojej viere, tradičným vo svojom folklóre a  umení, dobrosrdečným vo svojej
pohostinnosti a  zároveň svetovým vo svojich prírodných krásach.

Prijmite pozvanie do kraja drotárov, oblých kopcov, čarovných zákutí a  horských
kaplniek, ktorý sa nachádza na severe Slovenska, na hraniciach s  Českou a  Poľskou
republikou na území 934 km2. Bod, v  ktorom sa tri krajiny stretajú, sa nazýva
Trojmedzie a  nesie v  sebe neopakovateľné Genius loci. Tak ako aj celé Kysuce sa
Vám jeho atmosféra, špecifická symbolika miesta, ktoré spája ľudí, kultúry, tradície
a  dedičstvo našich predkov, vryje pod kožu.   

V regióne žije približne 126 tisíc obyvateľov v  33 ľudnatých dedinách a štyroch
mestách. Centrom a srdcom Kysúc je okresné mesto Čadca. 

Kysuce sú stvorené pre neskonalých romantikov, dravých bádateľov, ktorí hľadajú
nové výzvy, pozorovateľov i pokojných a  bezstarostných divákov. Prežite svoj
príbeh priamo na mieste a  vyťažte pri návšteve nášho regiónu čo najviac
pozitívnych emócií. 

Kysuce pre milovníkov turistiky a cykloturistiky
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V  regióne sa stretnete s  nasledovným značením:

Farba cykloturistickej trasy

Červená – trasy EuroVelo, slovenské cykloturistické magistrály a diaľkové
cyklotrasy. Kysucká cyklomagistrála

Modrá – významné regionálne cykloturistické trasy, trasy paralelné 
s cyklomagistrálami

Zelená – regionálne cykloturistické trasy a okruhy

Žltá – regionálne a miestne trasy, odbočky a spojky

Určenie cykloturistickej trasy, resp. druh bicykla potrebného na absolvovanie trasy

Cestná cyklotrasa – celý úsek je zjazdný na všetkých druhoch cestného
bicykla

MTB cyklotrasa – aspoň jeden čiastkový úsek vyžaduje použitie MTB
bicykla

Náročnosť cykloturistickej trasy

REKREA – menej náročná trasa alebo okruh vhodný na zoznámenie sa 
s jazdou na bicykli. Vyžaduje základy techniky jazdy a základný fyzický
fond jazdca

SPORT – náročnejšie športové trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú dobré
zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu

EXPERT – náročné trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú veľmi dobré
zvládnutie techniky jazdy na bicykli a veľmi dobrú fyzickú kondíciu
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Zdolávanie regiónu na dvoch kolesách je príjemným zážitkom a  zároveň aj
adrenalínom. Cyklistické trasy rôznych dĺžok a náročností, ktoré sú dostupné z každého
kúta regiónu, preveria sily a výkonnosť fyzicky zdatných i rekreačných cyklistov.

Cykloturistika pre nenáročných – REKREA

2402: STAšKOv -  vySOKá NAd KySUCOU
11,8 km, prevýšenie/pokles: 180/72 m povrch: asfalt
Zaujímavé miesta na trase: Mesto Turzovka, rodný dom Jozefa

Kronera v  Staškove, Kaplnka na Grúni a  v  Jelitove v  Staškove, pútnické miesto
Živčáková (2 km od trasy)

2404: SKAliTé – POľANA – ZwARdON, Pl 
5 km, povrch: asfalt 

2430: POlgRúň – SvRČiNOvEC, šTáTNA hRANiCA 
3,8 km (na chatu Studeničné, ČR - 6,36 km), 
prevýšenie/pokles: 360/112m, povrch: asfalt, spevnený štrkový 

(cez prechádzajúce územie sa momentálne stavia cesta!)

5449: PišOjOvCi – NOvá BySTRiCA
5,8 km, prevýšenie/pokles: 173/202m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový, nespevnený prírodný

5450: STARá BySTRiCA láNy - SKRiŽElNé
3 km, prevýšenie/pokles: 160/2 m, povrch: spevnený štrkový,
asfalt

5451: vyChylOvSKé PRAhy – vEľKý POTOK
16,8 km, prevýšenie/pokles: 360/430 m, povrch: asfalt, rozbitý
asfalt 

8433: SvRČiNOvEC – ZávRšiE – ČAdCA – POdZávOZ
3,8 km, prevýšenie/pokles: 24/197 m, povrch: asfalt, betónové
panely

8435: vyChylOvKA, RyCiERKy – vyChylOvKA, KOlENO
2,9 km, prevýšenie/pokles: 67/2 m, povrch: asfalt

8436: NOvá BySTRiCA, Zš – SKAliČNá dOliNA
3 km, prevýšenie/pokles: 155/16 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový

8448: šMEhýlOvCi – vd NOvá BySTRiCA
3,8 km, prevýšenie/pokles: 63/240 m, povrch: asfalt, lesná
spevnená 

Cez Kysuce na bicykli
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Cykloturistika pre mierne náročných - ŠPORT

Z/do Makova a z/do Vysokej nad Kysucou: 

2401: NiŽNý KElČOv – KASáRNE
13, 6 km, prevýšenie/pokles: 496/109 m, povrch: asfalt
Nižný Kelčov, rázcestie (0 km) – Makov (1,9 km) – Butorky 

(13,1 km) – Kasárne (13,6 km)
Zaujímavé miesta na trase: brest hrabolistý v  osade u  Papaji (1 km od trasy),
prameň rieky Kysuce (2 km od trasy cez lesný terén), rekreačné stredisko
Makov – Kasárne

5401: MAKOv – BUMBálKA, šTáTNA hRANiCA
6,9 km, prevýšenie/pokles: 365 /87 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový

Zaujímavé miesta na trase: Makov – Bumbálka – rekreačné stredisko CR 

Z/do Oščadnice: 

2408: OšČAdNiCA – ROvNE – SKAliTé
7,9 km, prevýšenie/pokles: 365/355 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový, nespevnený prírodný, betónové panely

Rovne (0 km) – Beskydok (2,5 km) – Liesková (4 km) – Tri kopce (5,4 km) –
Skalité (7,9 km)
Zaujímavé miesta na trase: Skalité – kostol a  kalvária, kaplnka v  Rovniach,
Liesková – pekné výhľady

2428: OšČAdNiCA vyšNý KONiEC – švANCARE
17,0 km, prevýšenie/pokles: 530/340 m, povrch: asfalt, rozbitý
asfalt, nespevnený prírodný

Oščadnica, biely kríž (0 km) – Oščadnica Vyšný koniec (1,6 km) – Tichá dolina
– ponad osadu Magura – Moravské – Švancarovci (17,0 km)

5443: úSS (úSTAv SOCiálNEj STAROSTlivOSTi) – OšČAdNiCA
KAšTiEľ
14,1 km, prevýšenie: 495 /613, povrch: asfalt, spevnený

prírodný, nespevnený prírodný
Oščadnica, Vyšný koniec, ÚSS – Prední Moskaľovci – Zadní Moskaľovci – Príslop – Pod
Hladkou –chaty na  Rači –Úpratiská –Kalinový vrch –Hackov vrch –Oščadnica, kaštieľ
Zaujímavé miesta na trase: kaštieľ, pamätník na Úpratiskách, kaplnka Zadedová,
kaplnka na Veľkej Rači, stredisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica.  

8432: OšČAdNiCA- CENTRUM- ChATA ČUČORiEdKA
6,7 km, prevýšenie/pokles: 340/20 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový

Oščadnica, námestie (0 km) – Dedovka (4 km) – Zadedová, rázcestie (5,1 km)
– Chata Čučoriedka (6,8 km)
Zaujímavé miesta na trase: Oščadnica – kostol, stredisko Snowparadise Veľká
Rača Oščadnica

2429: OšČAdNiCA – KAšTiEľ- NáMESTiE
8,3 km, prevýšenie/pokles:266/333 m, povrch:asfalt, spevnený štrkový
Oščadnica, kaštieľ (0 km) – Javorské (3,0 km) – Nad Kubušovcami

(5,5 km) – Zagrapa, rázcestie (7,7 km) – Oščadnica – námestie (8,3 km) 
Zaujímavé miesta na trase: kaštieľ s  lesoparkom, Kysucká galéria

5402 – viď NiŽšiE 

Z/do Čadce a Rakovej 

5402: ČAdCA – OšČAdNiCA
25,5 km, povrch: asfalt, spevnený štrkový, nespevnený prírodný,
spevnený prírodný

Čadca, Podzávoz (0 km) – Líškovci (2 km) – Drahošanka (4 km) – Javorské 
(8,9 km) – Nad Kubušovcami (11,4 km) – Zagrapa, rázcestie (13,7 km) –
Oščadnica, kostol (14,2 km) – Zadedová, rázcestie (19,1 km) – Sedlo Príslop
(20,6 km) – Vyšný koniec (23,8 km) – Oščadnica,  Biely Kríž (25,5 km)
Zaujímavé miesta na trase: Mesto Čadca, Drahošanka – lurdská kaplnka, kríže
a  pamätník

8464: RAKOvá – CyKlOTRASA vZájOMNOSTi
10,3 km, prevýšenie/pokles: 474/50 m, povrch: asfalt
Raková (0 km) – Korcháňovci (5,5 km) – Medvedia skala, štátna

hranica (10,3 km)
Zaujímavosti na trase: Raková – námestie a  socha J. Palárika, kostol, Medvedia
skala. 

Zo/do Skalitskej doliny (Svrčinovec, Čierne, Skalité)

2408 – viď vyššiE

5407: ČiERNE – TRi KOPCE
9,0 km, prevýšenie/pokles: 440/124 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový, nespevnený prírodný, betónové panely

Čadečka, Škradné (0 km) – Za Črchľou (4,9 km) – Zagrúnie (6,1 km) – Tri kopce
(9,0 km)
Zaujímavé miesta na trase: Kaplnka na Zágruní 

5444: SvRČiNOvEC – jABlUNKOvSKé šANCE
4,3 km, prevýšenie/pokles: 306/75 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový, betónové panely 

Stredné a  dolné Kysuce: 

2433: KlUBiNA – NOvá BySTRiCA – vEľKý POTOK
18, 7 km, prevýšenie/pokles: 503/447, povrch: asfalt, spevnený
štrkový 

2434: OKOlO vOdNéhO diElA NOvá BySTRiCA
28,1 km, prevýšenie/pokles: 650/633 m, povrch: asfalt, spevnený
štrkový 

5408: OKRUh RUdiNA, 13,2 KM
prevýšenie/pokles: 333/330 m, povrch: asfalt, spevnený štrkový,
spevnený prírodný, nespevnený prírodný, betónové panely

8449: vyšNí REPáňOvCi – KOváČKA – vOdNé diElO NOvá BySTRiCA
5,3 km, prevýšenie/pokles: 330/300, povrch: asfalt, spevnený
štrkový

Informácie o  cyklotrasách nájdete na:
www.regionkysuce.sk a www.za.cykloportal.sk



V  MAKOvE odporúčame stráviť minimálne jeden deň a navštíviť:
l prameň rieky Kysuca 
l najstarší a  najmohutnejší brest hrabolistý v  strednej Európe – v  osade u  Papaji

(oddychové miesto s  lavičkami)
l rozhľadňu na Stratenci na Javorníckom

hrebeni (dostupné aj na MTB)
l Makov – Kasárne

Ak sa o zážitky na bicykloch delíte viacerí,
zahrajte si spoločne na zjazdovke SKI
Makov pri SKI Apartmánoch v  časti
Čierne hru s  lietajúcim diskom – discgolf. 
(www.makovapartmany.sk)
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Kysuckou cyklomagistrálou (EXPERT) 
tip na výlet

Celým územím regiónu prechádza približne 140 km dlhá Kysucká cyklomagistrála,
ktorá smeruje z  Kotešovej (okres Bytča) až do Sedla Demänová, kde sa napája na
Oravskú cyklomagistrálu. Magistrála má značené prepojenie na hraničný priechod
do Českej a  Poľskej republiky, a tým je zabezpečené bezproblémové napojenie na
české a  poľské cyklotrasy.
Aby ste si túto trasu dokázali vychutnať v  plnej miere, odporúčame si na jej
prejdenie vyčleniť viacero dní. Dennú dávku kilometrov si môžete prispôsobiť
podľa svojej výkonnosti, chuti spoznávania regiónu i  počasiu, prípadne rozdeliť
na viacero etáp a  dní. 

Trasa začína v  obci KOTEšOvá, odkiaľ stúpate po ceste až do Sedla Semeteš
(občerstvenie). 
Pri zjazde sa môžete zastaviť pri pamätníku semetešskej tragédie, ktorá sa
odohrala na sklonku 2. svetovej vojny. Lesnou cestou sa dostanete do obce
vySOKá NAd KySUCOU, z  ktorej v  minulosti odchádzali drotári do sveta. Drotára

má obec aj na svojej turistickej známke.
V  centre obce (cca 1 km vpravo od
križovatky – zastávka Furmanec) je
krásne námestie s oddychovou zónou
a  umeleckými dielami. V  obecnom
úrade sa nachádza pamätná izba E. A.
Cernana, ktorú navrhol rodák, významný
slovenský akademický maliar – Miroslav
Cipár. E. A. Cernan má vysocké korene
a  preslávil sa ako posledný muž, ktorý stál na
povrchu mesiaca. (www.vysokanadkysucou.sk) 

TiP: Na križovatke cyklotrás v  Nižnom Kelčove sa môžete napojiť na 15 km dlhú
modrú značku 2401, ktorá vás dovedie do obľúbeného rekreačného strediska
Makov – Kasárne. 
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V  Klokočove určite nevynechajte kúpele na dušu (i telo)
Sudopark. Drevenú dedinku, v  ktorej sa môžete
občerstviť, okúpať vo vonkajších drevených sudoch
i  ubytovať. (www.sudopark.sk)

V  obci nájdete aj prírodnú rezerváciu –
Klokočovské skálie – skalnú, pieskovcovú
stenu dlhú približne 300 m, vysokú 2 - 20 m,
v  ktorej sa nachádzajú kamenné gule. 
(www.klokocov.sk)

Z  časti OlEšNá – Maslovenka vás povedie
kvalitná asfaltová cesta cez krásne zákutia
kysuckej prírody, cez Medvediu skalu až do obce
RAKOvá – časť Korcháň. Môžete sa napojiť na žltú trasu
(Cyklotrasu vzájomnosti) a  prísť k  chatám na Veľkom Polome na českej strane.
Opačným smerom sa dostanete do Rakovej – rodiska Jána Palárika. Na jeho
námestí si môžete oddýchnuť pri dobrej zmrzline. (www.rakova.sk)
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Kysuckými kopanicami a  lesnou cestou
prejdete cez Vyšný Kelčov do KORNE – obce
s  unikátnymi ropným prameňom a  pútnickým
miestom Živčáková. Napriek tomu, že je
mimo trasy, určite si vyšliapnite aj tam
a  osviežte sa liečivou vodou z  horských

prameňov. Toto miesto vás nabije novou
energiou. 

Kysucká cyklomagistrála vás z  Korne povedie do
obce KlOKOČOv. Na križovatke odporúčame však

odbočiť doprava a navštíviť Mesto Turzovka – rodisko Rudolfa Jašíka a  zbojníka
Tomáša Uhorčíka – Jánošíkovho druha a  vodcu zbojníckej družiny na Kysuciach.
Jeho dukát si môžete vyraziť v  Medzinárodnom informačnom centre.
(www.turzovka.sk)
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Oščadnica je významným centrom cestovného ruchu v  regióne a  pokojne si tu
môžete nechať aj celodennú prestávku. 
Vyskúšajte adventure golf, lezeckú stenu, alebo zrelaxujte vo wellness v  Rodinka
Resort. (www.kamilka.sk)
Vymeňte svoje dve kolesá za niečo štýlovejšie a  prevezte sa cez oščadnické lúky
a  lesy na vozítku segway. (www.penzioncentral.sk)
V  športcentre sa vybláznite na horských kárach, horských a  cestných kolobežkách
i  štvorkolkách. (www.sportcentrum.gajuz.sk) 
Snowparadise veľká Rača Oščadnica je najväčšie zimné a letné zábavné centrum
v  regióne, z  ktorého ponuky si určite vyberiete – sedačková lanovka, bobová dráha,
aquazorbing, lanové centrum, trampolíny a  mnohé ďalšie atrakcie.
(www.snowparadise.sk) 
Vystúpte na najvyšší vrchol Kysúc – veľkú Raču – 1  236 m n. m. Navštívte Kaštieľ
s lesoparkom (v kaštieli sídli Kysucká galéria) a kostol s kalváriou z  50. rokov 20.
storočia.
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Ak budete potupovať po červenej značke,
z  Korcháňa sa dostanete do časti Milošová –
Megoňky, kde sa určite pozrite na miestny lom,
v  ktorom sa v  80. rokoch 20. stor. odkryli pri
ťažbe kameňa okrúhle kamenné gule. 
(www.mestocadca.sk)

Kysucká magistrála obchádza mesto ČAdCA, ale vy ho určite neobíďte. Čadca je
centrom horných Kysúc a  právom sa pýši titulom „mesto so srdcom“. Bez
problémov sa tu najete, občerstvíte, nakúpite suveníry a  oddýchnite si na dvoch
námestiach s  fontánami. V  meste sú široké možnosti ubytovania rôznej kategórie
a  tried (odporúčame: www.domes.sk).

Magistrála následne prechádza cez Čadcu – Čadečku, obec ČiERNE, na ktorého
území sa nachádza bod Trojmedzia (miesto, kde sa stretáva Česko, Slovensko
a  Poľsko) (www.obeccierne.sk) a  goralskú obec SKAliTé (zastavte sa pri kostole
a  kalvárii) (www.skalite.sk), až do obce OšČAdNiCA. 
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Všeobecné informácie o Kysuckej cyklomagistrále

005 KySUCKá CyKlOMAgiSTRálA
138 km, prevýšenie/pokles: 2423/1810 m, 
povrch: asfalt, spevnený štrkový, spevnený prírodný

005A KySUCKá CyKlOMAgiSTRálA – NAPOjENiE NA KlOKOČOv –
KONEČNá 
4 km,  prevýšenie: 200 m

005B KySUCKá CyKlOMAgiSTRálA – NAPOjENiE NA vREšČOvSKé
SEdlO
3 km, prevýšenie: 160 m

Na bicykloch netradične

Zjazdy na bicykloch: Zjazdovku v  Dedovke na Veľkej Rači je možné využiť v  zime
na lyžovanie a  v  lete na adrenalínové zjazdy na crossových bicykloch. Na štart tratí,
ktoré sa farebne odlišujú podľa náročností, sa odveziete spolu s  bicyklom na
sedačkovej lanovke. (www.snowparadise.sk)

horské kolobežky a káry: Od vrcholovej stanice v  Dedovke na Veľkej Rači
v  Oščadnici môžete vyskúšať svoje adrenalínové cítenie v zjazde dolu svahom na
perfektnej robustnej kolobežke  Monster. (www.snowparadise.sk)

Milovníci adrenalínu nemôžu vynechať jazdu na odpruženej horskej kolobežke
v  Športcentre Oščadnica. K  dispozícii sú aj bezpečné cestné kolobežky, ako
stvorené pre rodiny s  deťmi. Na troch kolesách horskej káry môžete v  letnom
období zdolať aj zjazdovku lyžiarskeho svahu. (www.sportcentrum.gajuz.sk)

Pumptrack: Pumptrack je typ dráhy, ktorý sa používa na
nácvik rovnováhy, ovládanie a  získanie schopností na
bicykloch. Jediný svojho druhu v  regióne je
momentálne vo výstavbe v  Oščadnici pri Kaštieli. 

Skatepark: Skatepark v  Čadci využívajú skate-
boardisti, BMX jazdci, jazdci na kolobežkách, in–
line korčuliach i  horských bicykloch.

Cyklo podujatia 
UP-HILL MTB Beskydy propaguje horskú cyklistiku na česko-slovensko-poľskom
pohraničí. Na území Kysúc sa každoročne jazdí v auguste etapa z  Rakovej (Raková –
Sagatka, resp. Raková – veľký Polom). Podujatie je určené pre amatérskych
i  profesionálnych MTB cyklistov. (www.uphillmtb.cz)
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V  KRáSNE NAd KySUCOU sa napojíte na Bystrickú cyklomagistrálu, ktorá je
vybudovaná na zvršku bývalej železničky a prejdete pohodlne až do NOvEj
BySTRiCE. V  STAREj BySTRiCi za zmienku stojí návšteva Slovenského orloja –
najväčšej drevenej sochy na Slovensku a  vo Vychylovke – Kysuckého skanzenu
s  historickou lesnou úvraťovou železnicou. 

Stúpaním do sedla Demänová sa Kysucká
magistrála končí. Trasa plynulo prechádza na
Oravskú magistrálu. 
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Horská turistika – Hrebeňom Javorníkov
Hrebeň Javorníkov – z  Čadce do Makova (na Stratenec) zdoláte po takmer 60
kilometroch chôdze a  2 833 m stúpania. Cestu vám spríjemní Galéria v  prírode –
umelecké artefakty umiestnené na trase,  ktoré vytvorili umelci z  regiónu Kysúc
a  Horného Považia. Na Javorníky vedú viaceré značené trasy (Z Čadce, Vysokej nad
Kysucou, Turzovky, Ochodnice, Kysuckého Nového Mesta, Makova, Nesluše). 

Nenáročná turistika – náučné chodníky 
Náučné chodníky sa nachádzajú v  miestach s hodnotným krajinárskym, estetickým
a prírodovedným charakterom. Nájdete ich v Staškove, v Oščadnici, Radoli, Makove
(Javorníky – Družba), Klokočove (Náučný chodník Klokočovské skálie) a v Zborove
nad Bystricou.
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Pešia turistika na Kysuciach
Mierny kopcovitý terén Kysúc je ako stvorený na nenáročnú pešiu turistiku.
Značené trasy v dĺžke viac ako 500 km vedú pohoriami – Moravsko – Sliezskymi
Beskydami, javorníkmi, Kysuckými Beskydami i  Turzovskou a Kysuckou
vrchovinou. v prípade pekného počasia poskytujú krásne panoramatické výhľady
do okolia. 

Mestská turistika
Spoznaj tajomstvá dávnej Čadce je názov questingovej trasy, prostredníctvom
ktorej sa dozviete nové historické a  geografické informácie o  centre regiónu. Leták
s  trasou získate v  Informačnom centre Mesta Čadca (v budove MÚ).
(www.mestocadca.sk)
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Rozhliadnite sa ...z kysuckých rozhľadní

Rozhľadne sú obľúbeným turistickým cieľom aj pre menších turistov. Tie kysucké,
vybudované prevažne  z  tradičných materiálov – dreva a  kameňa, patria medzi
najkrajšie na Slovenku. 

l Rozhľadňa na Stratenci (dostupná z  Makova – Kasární), 1 055 m n. m.
l Turistická vyhliadka na veľkej Rači, Oščadnica, 1 236 m n. m.
l Rozhľadňa na Marťakovskom kopci nad osadou Petránky, 854 m n. m. (dostupná

z  Čadce, Zákopčia, Nesluše)
l Mikovčákova rozhľadňa na Kamenitom, 834 m n. m. (dostupná z Turzovky, Dlhej

nad Kysucou, Dlhého Poľa)
l Rozhľadňa na Bobovci, Stará Bystrica, 723 m n. m.

Turistické podujatia
S  turistami je vždy zábava. Presvedčte sa o  pravdivosti tohto výroku na vlastnej
koži a  zúčastnite sa organizovaných turistických podujatí počas celého roka. 

Ich zoznam a aktuálne pozvánky nájdete tu:
www.rrkstcadca.weblahko.sk, www.klub-aha.sk, www.skt-knm.sk 

Informácie k  peším turistickým trasám v  regióne, tipom na pešie výlety získate na: 
www.regionkysuce.sk, www.hiking.sk, www.turistika.oma.sk, www.sktknm.sk 

19

Odporúčame: 

Náučný chodník jozefa Kronera – začína pri Obecnom úrade v  Staškove. Meria 16
km a  prechádza lesnými a  poľnými cestami. Po ceste si nenechajte ujsť návštevu
Rodného domu Jozefa Kronera – divadelnej a  filmovej legendy.  Osviežiť sa môžete
pri kaplnke v  Jelitove a  pred záverom trasy z  upraveného prameňa Zimná voda.

Náučný chodník Klokočovské skálie – nenáročná 1 km dlhá trasa vhodná pre
rodiny s deťmi prechádza prírodnou rezerváciou Klokočovské skálie, v ktorom sa
ukrývajú zaujímavé kamenné gule. 

Žltá značka náučného chodníka v  Oščadnici vás dovedie z  námestia, okolo
Športcentra (Penzión Gájuz) až na hrebeň Surovina (pod Kalinový vrch), kde sa
napája na modrú značku na Veľkú Raču. Trasa má viac ako 2 km, ale zvládnu ju aj
tí menší výletníci. Po ceste si môžete oddýchnuť a občerstviť sa na viacerých
drevených lavičkách a z informačných tabúľ sa dozvedieť zaujímavé informácie 
o obci, rastlinách i živočíchoch, ktoré v jej okolí žijú a rastú. 
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Penzión Cechospol, Skalité
ubytovanie, reštaurácia

023 14 Skalité 288
+421 (0)41 4376 337, +421 (0) 908  944  183
cechospol@stonline.sk 
www.cechospol.sk

SKi Apartmány, Makov
ubytovanie, reštaurácia, diskgolf, wellness 

Čierne č. 80, 023 56 Makov
+421(0) 41 43 64 14, +421(0) 944 940  621
info@makovapartmany.sk
www.makovapartmany.sk

Užitočné informácie
Turistické informačné kancelárie vám radi poskytnú všetky
informácie týkajúce sa regiónu:

informačné centrum Mesta Čadca
Námestie slobody 30, Čadca 022 01  (budova Mestského úradu, vchod od kostola)
+421 (0)41 7630 014, +421 915 822  646, info@mestocadca.sk
Otváracie hodiny: pondelok – piatok: 08:00 hod. – 16:00 hod., 
sobota: 08:00 hod. – 12:00 hod. (v mesiacoch jún, júl a august)

RAČA – TiK – Turisticko informačná kancelária Oščadnica
Námestie M. Bernáta 1797, 023 01 Oščadnica
+421 (0) 41 4382  101, www.snowparadise.sk, info@snowparadise.sk
Otváracie hodiny: 
zimná sezóna: pondelok - piatok: 07:30 hod. – 16:00 hod.
sobota – nedeľa: 08:00 hod. – 16:00 hod. 
letná sezóna: pondelok - piatok: 07:30 hod. – 15:30 hod.
sobota – nedeľa: zatvorené

Medzinárodné informačné centrum Turzovka
Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
+421 (0)41 4353 806, +421 (0)41 4209 371
Fax:  041/43 53 808, mic@turzovka.sk
Otváracie hodiny:  pondelok – piatok: 08:00 - 16:00 hod. 

Turistické centrum Pod Orlojom
023 04 Stará Bystrica 466
+421 (0)948 668 099, info@podorlojom.sk, www.podorlojom.sk
Otváracie hodiny:
január – marec, október – december: pondelok – nedeľa: 09:50 – 17:10 hod.
apríl, máj, jún, september: pondelok – piatok: 08:50 – 17:10 hod.
sobota – nedeľa: 08:50 – 18:10 hod. 
júl, august: pondelok – piatok: 08:50 – 18:10 hod., 
sobota – nedeľa: 08:50 – 19:10 hod.
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Kysucká pohostinnosť, dobré jedlo a kvalitné služby
Strava na Kysuciach bola v  minulosti veľmi skromná a  stereotypná. Dnes je však
výber chutných a  cenovo prijateľných jedál veľmi široký a  pestrý. Ubytovanie
rôznych kategórií a  tried, doplnkové služby a  infraštruktúra miest a  obcí je na
vysokej úrovni. Možnosť ubytovania v súkromí.

OdPORúčANé ubyTOVANiE: 

Hotel Centrum, čadca 
ubytovanie v centre mesta, wellness
a fitness

Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca
+421/(0)41  433 4112, 
centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk

Penzión domes, čadca
možnosť ubytovania väčších 
turistických skupín

Podzávoz 448 (smer Milošová), 022 01 Čadca
+421(0) 41 4327 003, +421(0) 902 621  261
domes@domes.sk, www.domes.sk

Penzión Centrál, Oščadnica
ubytovanie, reštaurácia, wellness, segway,
detské ihrisko, minigolf

Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica 
+421 (0)905 477501
penzioncentral@penzion-central.sk
www.penzion-central.sk 

Rodinka Resort, Oščadnica
ubytovanie v 2 chatách, golf, lezecká stena

Laliky-Rieky 1826, Oščadnica
+421  (0)907  802  803, +421  0907  802  802
kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk

Sudopark, Klokočov
vidiecke ubytovanie v dreveniciach, kúpacie
sudy, aktivity pre deti, plocha pre stany

023 22 Klokočov pri Čadci
+421 (0)915 558  811, sudopark@sudopark.sk 
www.sudopark.sk
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Požičovne bicyklov:

športcentrum Oščadnica, +421 41 (0)4382 199, +421 (0)905  592  191,
sportcentrum@gajuz.sk, www.sportcentrum-gajuz.sk

Rodinka Resort Oščadnica, +421  (0)907  802  803, +421  (0)907  802  802,
kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk

Požičovňa a servis:
BiKEdOCTOR, Oščadnica – dedovka,   +421 (0)948 900  725,
oscadnicarental@gmail.com, www.bikedoctor.sk

Odpočinkové miesta: 
Čadca: Šeríkov bežecký okruh, pešia zóna, park pri Kysuci, Lesopark Lány 
Turzovka: pešia zóna, Areál športu a  oddychu, rybníky (za odbočkou do Korne)  
Staškov: Park Jána Pavla II. a  Matky Terezy (pri kostole), Kaplnka sv. Anny v  Jelitove,
Kaplnka Panny Márie na Grúni (za železničným priecestím na Olešnú)
vysoká nad Kysucou: námestie s  fontánou 
Raková: námestie pred kostolom 
Oščadnica: Lesopark pri kaštieli
Makov: Brest u  Papaji 
Čierne: Trojmedzie, prameň Zimná voda, Kaplnka sv. Jozefa na Zágruní s  výhľadom
na Moravsko-Sliezske Beskydy a  Javorníky, Športový areál Čierne, park v  centre
obce s  pamätníkom 1. svetovej vojny a  detským ihriskom 
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Zoznam členov OCR Kysuce

Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
+421(0)41/4302212, primator@mestocadca.sk, www.mestocadca.sk

Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, +421(0)41/4364220
+421(0)41/4364482, starosta@makov.sk, makov@makov.sk, www.makov.sk

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta, 023 01 Oščadnica 
+421(0)41/4383121, oscadnica@velka-raca.sk, www.oscadnica.sk

Obec Skalité, 023 14 Skalité 598, +421(0)41/4254630 
starosta@skalite.sk, www.skalite.sk

Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, 
+421(0)41/4204160, obec@vysokanadkysucou.sk, www.vysokanadkysucou.sk

Obec Raková, Raková 140, 023 51 Raková 
+421(0)41/4341055, rakova@rakova.sk, www.rakova.sk

Obec Klokočov, 023 22 Klokočov 962
+421(0)41/4358110, starosta@klokocov.sk, www.klokocov.sk

Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
+421(0)41/4302723, obecstaskov@stonline.sk, www.staskov.sk

Mesto Turzovka, Jašíková 178, 023 54 Turzovka
+421(0)41/4209311, msu@turzovka.sk, www.turzovka.sk

Obec Čierne, Čierne 189, 023 13 Čierne
+421(0)41  43 73  222, obeccierne@stonline.sk, www.obeccierne.sk

Cechospol, s.r.o., Penzión Cechospol, 023 14 Skalité 288
+421(0)905356863, cechospol@stonline.sk, www.cechospol.sk

Športcentrum Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1808, +421(0)41/4382199,
+421(0)905592191 sportcentrum@gajuz.sk, www.sportcentrum.gajuz.sk

Rudolf Jarabica, Penzión dOMES, Podzávoz 448, 022 01 Čadca
+421(0)41/4327003, +421 (0)902621261, domes@domes.sk, www.domes.sk

hotel Centrum, Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca
+421(0)41/4334112, +421(0)911806872, centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk

SKI Makov, s.r.o., Ústredie 141, 023 56 Makov, +421(0)903231414, 
+421(0)905 502  509 info@skimakov.sk, www.skimakov.sk

Róbert Kopera – ROKO, Penzión Centrál, 023 01 Oščadnica 893
+421(0)414382974, +421 (0)905477501, penzioncentral@penzion-central.sk,
www.penzion-central.sk

Sudopark, s.r.o., Klokočov 404
+421(0)915558811, sudopark@sudopark.sk, www.sudopark.sk

SKI Apartmány Makov, Časť Čierne 80, 023 56 Makov, +421(0) 41 43 64  149, 
+421(0) 944 940  621, info@makovapartmany.sk, www.makovapartmany.sk

Snowparadise, a.s., Dedovka 40, 023 01 Oščadnica, +421 41 4382 120, 
+421 911 243 601 office@snowparadise.sk, www.snowparadise.sk

Adventure golf, s.r.o., Rodinka Resort, Lalíky – Rieky 1826, 023 01 Oščadnica, 
+421  (0)907  802  803, +421  (0)907  802  802, kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk

PARTNERI: Mikroregión Horné Kysuce, Klub slovenských turistov Čadca, 
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Praktické všeobecné informácie 
Hasičská a  záchranná služba, polícia:                                             112
Hasičská služba:                                                                                   150, 112
Záchranná služba:                                                                                155,112
Polícia:                                                                                                     158, 112
Mestská polícia:                                                                                    159
Havarijná služba:                                                                                  0123
Horská záchranná služba:                                                                  18  300
Cestná záchranná služba:                                                                   154
Havarijná a  núdzová služba pre motoristov:                                18  128, 18  154
Infolinka vlaky:                                                                                     18  188
Infolinky mobilných operátorov: 
T-Mobile Assistant:                                                                              1188
Orange Infocentrum:                                                                           999
Info Asistenta (T-Com):                                                                       12111
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